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Full de matrícula de l'FP específica de GRAU SUPERI OR EDUCACIÓ INFANTIL ( curs 20__-20__) 
 
1. Dades d'identificació de l'alumnat 

 
 Situació laboral en el moment de la matrícula 

� Treballa 

� No treballa 

 
2. Dades acadèmiques  

Que es matricula a l'Institut Joan Brudieu de la Seu d'Urgell en el cicle formatiu CFGS Educació Infantil a les 
següents Unitats Formatives (LOE).  
 

� CFS EDI 

 
� 1r curs   � complet 

  

� amb pendents 
 

� 2n curs 

 

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

1r curs  «EDI» Matrícula 
C Q 

P SP 

EDI02 
[UC] Didàctica de l’educació infantil 

UF01 Contextualització de la intervenció educativa  
en infants de 0 a 6 anys. 

63     

UF02 
Planificació dels espais, els temps  
i els recursos en educació infantil. 

35     

UF03 
Disseny de projectes i activitats educatives  
en l’àmbit formal. 84     

UF04 Disseny de projectes i activitats educatives  
en l’àmbit no formal. 

49     

EDI03 
[UC] 

Autonomia personal  
i salut infantil 

UF01 Atenció i cura de l’alimentació dels infants. 24     

UF02 
Atenció i cura de l’activitat  
i el descans dels infants 20     

UF03 Atenció i cura de l’higiene dels infants 24     
UF04 Programació dels hàbits d’autonomia personal 44     

UF05 Intervenció en situacions de salut d’especial 
dificultat 

20     

EDI04 
[UC] 

El joc infantil i la seva 
metodologia 

UF01 El joc i les joguines 42     

UF02 
Disseny  de projectes d’intervenció  
d’oci i lleure educatiu  78     

UF03 Implementació d’activitats d’oci i lleure  78     

EDI06 
[UC] 

Desenvolupament cognitiu i 
motriu 

UF01 
Intervenció en el desenvolupament 
sensoperceptiu 20     

UF02 Intervenció en el desenvolupament motriu 20     
UF03 Intervenció en el desenvolupament cognitiu 35     
UF04 Intervenció primerenca 35     
UF05 Pràctica psicomotriu 55     

EDI10 Formació i orientació laboral 
UF01 Incorporació al treball 66     
UF02 Prevenció de riscos laborals 33     
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2n curs  «EDI» Matrícula 
C Q 

P SP 

EDI01 
[UC] 

Intervenció amb famílies 
i atenció als infants en risc social 

UF01 
Intervenció socioeducativa amb infants 
en risc social 

68     

UF02 Intervenció socioeducativa amb famílies 64     

EDI05 
[UC] Expressió i comunicació 

UF01 Intervenció en el desenvolupament  
de la comunicació i l’expressió verbal  

48     

UF02 
Intervenció en el desenvolupament  
de la comunicació i l’expressió rítmico-musical  30     

UF03 
Intervenció en el desenvolupament  
de la comunicació i l’expressió lògic- matemàtic  30     

UF04 Intervenció en el desenvolupament  
de la comunicació i l’expressió gestual  

25     

UF05 
Intervenció en el desenvolupament  
de la comunicació i l’expressió a través de les TAC  23     

UF06 
Intervenció en el desenvolupament  
de la comunicació i l’expressió plàstica 42     

EDI07 
[UC] Desenvolupament sòcioafectiu 

UF01 Intervenció en el desenvolupament afectivo-sexual 45     
UF02 Intervenció en el desenvolupament social.  54     

EDI08 
[UC] Habilitats socials 

UF01 Habilitats comunicació en infants, famílies i professionals 68     
UF02 Dinamització de grups 64     

EDI09 Primers auxilis 
UF01 Recursos i trasllat d’accidentat 22     
UF02 Suport vital bàsic (SVB) i DEA 22     
UF03 Atenció sanitària d’urgència 22     

EDI11 Empresa i iniciativa emprenedora UF01 Empresa i iniciativa emprenedora 66     
EDI12 Projecte d’EDI UF01 Projecte d'EDI 99     
EDI13 Formació en centres de treball        

 
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 o Acredita't (caldrà presentar la documentació adient) 

 
[UC]:  Mòdul associat a Unitats de Competència 

 
3. Dades referents al pagament del preu públic (imp rescindible 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 Inst itut  
i assegurança escolar 37 €   
       

Import TOTAL per ingressar a  
Catalunya Caixa: 2013-0307-44-0200780269 

   
       

Fracciono el pagament? SÍ � 
1r pagament 

juliol  

   2n pagament 
setembre  
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4. 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 superior � 
Accés a la universitat per haver acreditat  
experiència laboral o professional i tenir 40 anys o 
més 

� Títol equivalent, a efectes acadèmics,  
a algun dels anteriors � 

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

� 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 

 
 
5. 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 

 
 
 
 
 
 
(Signat) 
 
 
La Seu d'Urgell, a ____ d________________ de 20__ 


