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

 
 

 CFS ASIX 

 
 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 batxillerat  Proves d’accés per al cicle formatiu de grau superior 
que vulgui cursar 

 Títol de tècnic/a especialista (FP-2)  Prova d’accés a la universitat per a més grans  
de 25 o 45 anys 

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

 Títol de tècnic/a superior  
Prova d'accés corresponent als mòduls 
professionals 3, d'acord amb l'annex 8  
de la Resolució ENS/310/2002, de 31 de gener 

 Títol equivalent, a efectes acadèmics,  
a algun dels anteriors   

 Titulació universitària o equivalent   

 
Certificat d'haver superat 
els ensenyaments substitutoris de la prova d'accés, 
per a determinats cicles formatius de grau superior 

 Accés per competències professionals 
(experiència laboral) 

 Haver superat el segon curs  
del batxillerat experimental, de qualsevol modalitat  Reconeixement de les competències 

professionals per QUALIFICA'T 

 Haver superat el curs d'orientació 
universitària (COU) o el curs preuniversitari  Reconeixement de les competències 

professionals per ACREDITA'T 

 Haver superat el curs de formació específic d'accés 
a cicles formatius de grau superior (CAS)  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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2. Dades acadèmiques 

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

1r curs  «ASIX»: Oferta per al curs 2018-2019 
Matrícula 

C Q 
P SP 

MP01 
[UC] 

Implantació de sistemes 
operatius 

UF01 Instal·lació, configuració i explotació del sistema 
informàtic 71     

UF02 Gestió de la informació i de recursos en una 
xarxa 91     

UF03 Implantació de programari específic 36     
MP02 
[UC] 

Gestió de bases de dades 
UF01 Introducció a les bases de dades 50     
UF02 Llenguatges SQL: DML i DDL 82     

MP03 Programació bàsica 
UF01 Programació estructurada. 85     
UF02 Disseny modular i recursivitat 50     
UF03 Estructures dinàmiques de dades i fitxers 30     

MP04 
Llenguatges de marques  
i sistemes de gestió d'informació 

UF01 Programació amb XML 45     
UF02 Àmbits d’aplicació de l’XML 27     
UF03 Sistemes de gestió d’informació empresarial 27     

MP10 
[UC] 

Administració de sistemes 
gestors de bases de dades UF01 Llenguatges SQL: DCL i extensió procedimental  66     

MP12 Formació i orientació laboral 
UF01 Incorporació al treball 66     
UF02 Prevenció de riscos laborals 33     

MP13 EIE UF01 Empresa i iniciativa emprenedora 66     
 

2n curs  «ASIX»: Oferta per al curs 2019-2020 
Matrícula 

C Q 
P SP 

MP01 
[UC] 

Implantació de sistemes 
operatius UF04 Seguretat, rendiment i recursos 33     

MP02 
[UC] 

Gestió de bases de dades UF03 Assegurament de la informació 33     

MP05 
[UC] 

Fonaments de maquinari 

UF01 Arquitectura de sistemes 22     

UF02 Instal·lació, configuració i recuperació de 
programari 44     

UF03 Implantació i manteniment de CPD 33     

MP06 
[UC] 

Administració de sistemes  
operatius 

UF01 Administració avançada de sistemes operatius 86     

UF02 Automatització de tasques i llenguatges de 
guions 46     

MP07 
Planificació i administració  
de xarxes 

UF01 Introducció a les xarxes. 55     
UF02 Administració de dispositius de xarxa 55     
UF03 Administració avançada de xarxes. 55     

MP08 
[UC] 

Serveis de xarxa i Internet 

UF01 Serveis de noms i configuració automàtica 25     
UF02 Serveis Web i de transferència de fitxers 25     
UF03 Correu electrònic i missatgeria 25     
UF04 Serveis d’audio I video 24     

MP09 
[UC] 

Implantació d'aplicacions web 
UF01 Llenguatges de guions de servidor 33     
UF02 Implantació de gestors de continguts 33     

MP10 
[UC] 

Administració de sistemes 
gestors de bases de dades UF02 Instal·lació i ajustament de SGBD corporatiu 33     

MP11 
[UC] 

Seguretat i alta disponibilitat 

UF01 Seguretat física, lògica i legislació 24     
UF02 Seguretat activa i accés remot 24     
UF03 Tallafocs i servidors intermediaris 27     
UF04 Alta disponibilitat 24     

MP14 Projecte d’ASIX UF01 Projecte d’ASIX. 99     
MP15 FCT UF01 FCT 317     

 
Matrícula: P= Presencial, SP=Semipresencial, assistència obligatòria al 50 % de les hores de la UF (cal complir els requisits) 
C= Es demana convalidar aquesta unitat formativa (caldrà presentar la documentació adient) 
Q= Unitat Formativa realitzada a través dels programes Qualifica't o Acredita't (caldrà presentar la documentació adient) 
[UC]: Mòdul associat a Unitats de Competència 
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Alternança de cicles 
 
A l’Institut Joan Brudieu s’imparteix el cicle de grau superior Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma (DAM) 
en règim d’alternança amb el cicle de grau superior Administració de Sistemes Informàtics en la Xarxa (ASIX), que ja 
tenim. Ambdós cicles tenen un primer curs amb Unitats Formatives i/o Mòduls Professionals comunes, mentre que el 
segon curs és específic de cada cicle. En règim d’alternança, l’alumnat inicia el primer curs amb un títol (per exemple, 
DAM) que finalitza el segon any. Quan acaba el segon any, aquest alumnat pot optar a obtenir un segon títol, tot inscrivint-
se en el segon any d’aquest segon títol (en aquest cas, ASIX) que prèviament ha fet la seva singladura en el primer curs 
l’any anterior. De manera esquemàtica, aquesta distribució es pot representar de la següent manera: 
 

 
2016 
2017 

2017 
2018 

2018 
2019 

2019 
2020 

2020 
2021 

2021 
2022 

ASIX 1r 2n 1r 2n 1r 2n 

DAM  1r 2n 1r 2n 1r 
 
Aquest procés rotatori implica que l’alumnat que no superi Unitats Formatives que no s’imparteixin durant el curs 
següent, les haurà de cursar en un altre centre o esperar que es tornin a impartir. 
 
 
3. 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 

 
 
4. 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) 

 
 
 
5. Dades referents al pagament del preu públic (imprescindible que llegiu les instruccions de 

pagament públic)  

Pagament Preu públic (ORDRE ENS/181/2012, de 22 de juny)     

Tinc bonificació del 50% SÍ  NO    

Tinc exempció del pagament SÍ  NO    
Pagament Quota material Institut  
i assegurança escolar 

40 € + 2 € = 42 €   
       

Import TOTAL per ingressar a  
BBVA: ES06 0182 2811 3902 0008 4141 

   
       

Fracciono el pagament? SÍ  
1r pagament 

juliol  

   2n pagament 
setembre  

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


