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PREGUNTES FREQÜENTS CFGM 
Tècnic auxiliar d’infermeria i Tècnic emergències sanitàries 

 CURS ESCOLAR 2021-2022 

 

1. Quan comença el període de preinscripció? 

Comença el dia 11 i fins el 17 de maig, ambdós inclosos.  
 

2. Podem omplir més d’una preinscripció? 

NO. Heu d’omplir i tramitar telemàticament una sola sol·licitud de preinscripció amb 
l’ordre de prioritat dels centres i/o el torn que desitgeu.   
 

3. Com s’ordenen les preinscripcions? 

S’ordenen d’acord amb la qualificació mitjana d’estudis o la qualificació de la prova 

que permet l’accés al cicle. 
 
4. Quantes preinscripcions hi van haver el curs passat? 

El curs 2020-21 hi van haver 165 preinscripcions de TES i 178 de CAI 
 

5. Quina reserva de places hi ha? 

El 60%  de les places es reserven pels alumnes que accedeixen mitjançant la via d’ESO o 

equivalents (FP1 o 2n de BUP). El curs passat la nota més baixa per al cicle 
d’Emergències va ser 5 i la més alta 9.3. Per al cicle de CAI la nota més baixa va ser un 
5 i la més alta un 8.5.  

Un 20%  de les places es reserven a alumnes que accedeixen per la via dels PQPI o PFI. 
El 20%  restant es reserven els alumnes que accedeixen via prova d’accés, curs específic 

o altres titulacions que permeten l’accés (batxillerat, cicle formatiu...). La nota més baixa 
per a Emergències va ser un 6.37 i la més alta un 10. A CAI la nota més alta per aquesta 
via va ser un 6.35 i la més baixa un 10. 
 

Si per una de les vies d’accés no s’ocupen totes les places, queden disponibles per als 
alumnes que procedeixin d’altres vies.  
 

6. Quants grups de grau mitjà hi ha a l’Institut Moisès Broggi?  

CFGM CAI: 2 grups al matí en horari de 8 a 14.30 i 2 grups a la tarda, en horari de 15 a 
21.20 

 
CFGM TES: 1 grup  de matí (1r i 2n curs), en horari de 8 a 14.30 i 1 grup de tarda (1r i 
2n), dimecres, dijous i divendres de 15 a 21.20 
 

7. Quina és la ratio alumnat/classe? 

Aquest curs ha estat de 30 alumnes/classe. 
 

8.  Amb quines empreses col·laboreu per a realitzar les pràctiques? 

Cicle de CAI: empreses de l’àmbit sanitari com ara Hospital de Sant Pau, Vall d’Hebron, 

Sant Joan de Déu, Dos de Maig, sociosanitaris.. 
 

Cicle de TES: SEM, Falck, Ambulàncies Domingo, Tomàs, Làzaro...  


