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Full de matrícula de l'FP específica de GRAU MITJÀ «GAD» (curs 2018-2019) 
 
 

 CFM GAD 

 
 1r curs    complet 

  

 amb pendents 
 

 2n curs 

 

   soltes 

 
 
1. Dades d'identificació de l'alumnat 

 
 

 Situació laboral en el moment de la matrícula 

 Treballa 

 No treballa 

 
 
2. Vies d'accés 

 Accés amb acreditació acadèmica  Accés mitjançant prova 
 Títol de graduat en ESO o d'un nivell acadèmic superior  Proves d’accés per al cicle formatiu de grau mitjà 

 Títol de tècnic/a auxiliar (FP-1)  Proves d'accés per a qualsevol cicle formatiu 
de grau superior 

 Títol de tècnic/a  

Proves d'accés de grau mitjà o de grau superior 
d'ensenyaments esportius o d'ensenyaments  
d'arts plàstiques i disseny (o haver-ne superat 
la part comuna) 

 
Haver superat els dos primers cursos del BUP o bé tenir 
un màxim de dues matèries pendents en el conjunt d'aquests 
dos cursos 

 Proves d'accés a la universitat per a més grans 
de 25 o 45 anys 

 Haver superat el 1r cicle d'ensenyament secundari 
experimental (cicle 14-16)  

Accés a la universitat per haver acreditat 
experiència laboral o professional 
i tenir 40 anys o més 

 Haver superat un mòdul 
professional 2 experimental  Prova d'accés als mòduls professionals experimentals 

 

Haver superat, dins els ensenyaments d'arts aplicades i oficis 
artístics, 
el tercer curs del pla de 1963 o el segon curs de comuns 
experimental 

  

 Haver superat altres estudis declarats equivalents 
a algun dels anteriors, a efectes acadèmics  Accés per competències professionals 

(experiència laboral) 

 Haver superat el curs de formació específic d'accés 
a cicles formatius de grau mitjà (CAM)  Reconeixement de les competències professionals per 

QUALIFICA'T 

 PTT o PQPI  Reconeixement de les competències professionals per 
ACREDITA'T 

   Reconeixement de les competències professionals per ICQP 

   Dos anys d’experiència laboral 

   Sector professional relacionat amb el cicle sol·licitat 
 SÍ      NO 
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3. Dades acadèmiques 

Marca amb una “X” i aporta la documentació necessària en els camps “SP”, “C” i ”Q”: 
 

1r curs Matrícula 
C Q 

P SP 

GAD01 
[UC] 

Comunicació empresarial 
i atenció al client [0437] 

UF01 Comunicació empresarial oral 42     
UF02 Comunicació empresarial escrita 41     
UF03 Sistemes d’arxiu 42     
UF04 Atenció al client/usuari 41     

GAD02 
[UC] 

Operacions administratives 
de compravenda [0438] 

UF01 Circuit administratiu de la compravenda 77     
UF02 Gestió d’estocs 44     
UF03 Declaracions fiscals derivades de la compravenda 44     

GAD05 
[UC] Tècnica comptable [0441] 

UF01 Patrimoni i metodologia comptable 44     
UF02 Cicle comptable bàsic 44     
UF03 Cicle comptable mitjà 77     

GAD07 Tractament informàtic  
de la informació [0440] 

UF01 Tecnologia i comunicacions digitals 33     
UF02 Ordinografia i gravació de dades 33     
UF03 Tractament de la informació escrita i numèrica 66     

GAD09 
[UC] Anglès [0156] UF01 Anglès 99     

GAD10 Empresa i Administració [0489] 

UF01 Innovació i emprenedoria 33     
UF02 Empresa i activitat econòmica 24     
UF03 Administració pública 60     
UF04 Fiscalitat empresarial bàsica 48     

GAD12 Formació i orientació laboral [0449] 
UF01 Incorporació al treball 66     
UF02 Prevenció de riscos laborals 33     

 
 

2n curs 
Matrícula 

C Q P SP 

GAD03 
[UC] 

Operacions administratives 
de recursos humans [0442] 

UF01 Selecció i formació 33     
UF02 Contractació i retribució 33     
UF03 Processos de l’activitat laboral  33     

GAD04 
[UC] 

Operacions auxiliars 
de gestió de tresoreria [0448] 

UF01 Control de tresoreria 33     
UF02 Tramitació d’instruments financers i d’assegurances 66     
UF03 Operacions financeres bàsiques 33     

GAD06 
[UC] 

Tractament de la documentació 
Comptable [0443] 

UF01 Preparació i codificació comptable 44     
UF02 Registre comptable 44     
UF03 Comptes anuals bàsics 22     
UF04 Verificació i control intern 22     

GAD07 
[UC] 

Tractament informàtic  
de la informació [0440] 

UF04 Tractament de dades i integració d’aplicacions 33     
UF05 Presentacions multimèdia de continguts 33     
UF06 Eines d’internet per a l'empresa 33     

GAD08 Operacions administratives 
de suport 

UF01 Selecció i tractament de la informació  33     
UF02 Operacions logístiques de suport administratiu 33     

GAD11 
[UC] Empresa a l’aula [0446] UF01 Empresa a l’aula 132     

GAD13 FCT [0451]   350     
 
Matrícula: P= Presencial, SP= Semipresencial, assistència obligatòria al 50% de les hores de la UF (cal complir els requisits) 
C= Es demana convalidar aquesta UF (caldrà presentar la documentació adient) 
Q= UF realitzada a través del programa Qualifica't, Acredita't o Servei de Reconeixement (caldrà presentar la documentació adient) 
 
[UC]: Mòdul associat a Unitats de Competència 

 
 
4. Documentació aportada: 

 Sol·licitud de convalidació 

 Exempció de la Formació en Centres de Treball 

 Sol·licitud d'autorització de Semipresencialitat 

 Certificat Acredita't, Qualifica't o de Reconeixement de Competències 

 
 
  



 
Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament 
Institut Joan Brudieu 

C/ Bisbe Iglesias Navarri, 27  25700 - La Seu d'Urgell 
Telèfons: 973 35 04 03  Faxos: 973 35 56 50 — 973 35 56 49 

A/e: iesjoanbrudieu@xtec.cat – Web: www.insjoanbrudieu.cat  

 

Aquest document (CF_Full_de_matricula_GM_GAD_2018) pot quedar obsolet una vegada imprès (26-maig-18) 
Pàgina 
3 de 3 

 

 
5. Material informàtic 

Per tal d'organitzar les aules informàtiques, especifiqueu el següent: 
 

 Per realitzar aquest curs utilitzaré... 

 El meu ordinador portàtil 

 Els ordinadors de l'aula 

 Un ordinador portàtil deixat per l'Institut (es diposita una fiança que es retornarà a final de curs) 

 
 
 
 
 
(Signat) 
 
La Seu d'Urgell, a _____ d ___________________ de 20____ 


