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Full de matrícula de l'FP específica de GRAU MITJÀ «CAI + APD» (curs 2019-2020) 
 
 

� CFM � CAI � APD 

 
� 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  Currículum  
Matrícula  

C Q 
P SP 

CAI02 L’ésser humà davant la malaltia. 66 CAI-APD     
CAI03 Benestar del pacient: necessitats  d’higiene, repòs i moviment. 66 CAI-APD     
CAI04 Cures bàsiques d’infermeria aplicades a les necessitats de l’ésser humà.  264 CAI-APD     
CAI06 Higiene del medi hospitalari i neteja del material. 99 CAI-APD     
APD01 
[UC] 

Organització de l’atenció a les persones 
en situació de dependència. 

UF01 Context de la intervenció sociosanitària. 44 APD     
UF02 Organització de la intervenció sociosanitària. 88 APD     

APD05 Característiques i necessitats de les 
persones. 

UF01 Autonomia personal.  38 CAI-APD     
UF02 Persones grans. 30 APD     
UF03 Persones amb malaltia mental.  31 APD     
UF04 Persones amb discapacitat intel·lectual. 33 APD     
UF05 Persones amb discapacitat física. 33 APD     

APD09 Destreses socials. 
UF01 Habilitats socials del professional. 50 APD     
UF02 Treball en equip. 49 CAI-APD     

APD13 Angles tècnic. UF01 Angles tècnic. 99 APD     

 

2n curs  
Currículu

m 
Matrícula 

C Q 
P SP 

CAI01 Operacions administratives i documentació sanitària. 66 CAI     
CAI09 Tècniques d’ajuda odontològica / estomatològica. 99 CAI     
CAI13 Síntesi. 30 CAI     
CAI12 FCT de CAI. 300 CAI     

APD04 
[UC] Atenció i suport psicosocial. 

UF01 
Suport en el desenvolupament dels hàbits 
d’autonomia personal i social. 

77 APD     

UF02 Suport en l’estimulació cognitiva de les persones. 41 APD     
UF03 Suport en l’animació grupal. 33 APD     

UF04 Suport en el desenvolupament de les relacions 
socials. 

80 CAI-APD     

APD06 
[UC] Teleassistència. UF01 Teleassistència. 66 APD     

APD07 
[UC] Suport domiciliari 

UF01 Organització del treball domiciliari 33 APD     
UF02 Gestió i administració de la llar 44 APD     
UF03 Gestió i preparació de l’alimentació 77 APD     
UF04 Manteniment i neteja de la llar 44 APD     

APD08 
[UC] Suport en la comunicació UF01 Suport en la comunicació 66 APD     

APD10 Primers auxilis. 
UF01 Recursos i trasllat d’accidentat. 22 CAI-APD     
UF02 Suport vital bàsic (SVB) i ús dels desfibril·ladors. 22 CAI-APD     
UF03 Atenció sanitària d’urgència. 22 CAI-APD     

APD11 Formació i orientació laboral. 
UF01 incorporació al treball. 66 CAI-APD     
UF02 Prevenció de riscos laborals. 33 APD     

APD12 Empresa i iniciativa emprenedora. UF01 Empresa i iniciativa emprenedora. 66 APD     
APD14 Síntesi UF01 Síntesi  60 APD     
APD15 FCT d'APD. UF01 FCT. 300 APD     

 
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 

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


