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Full de matrícula de l'FP específica de GRAU MITJÀ «SMX» (curs 20___-20___) 

 

 CFM SMX 

 
 1r curs    complet 

  

 amb pendents 
 

 2n curs 

 

   soltes 

 
1. Dades d'identificació de l'alumnat 

Nom i cognoms de l’alumne/na DNI o passaport Data de naixement 

Correu electrònic Telèfon mòbil de contacte 

 

 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 

 
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) 
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5. 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 

SMX01 
[UC] 

Muntatge i manteniment 
d’equips [0221] 

UF01 Electricitat a l’ordinador 17     

UF02 Components d’un equip microinformàtic 23     

UF03 Muntatge d’un equip microinformàtic 23     

UF04 Noves tendències de muntatge  23     

UF05 Manteniment d’equips microinformàtics 23     

UF06 Instal·lació de programari 23     

SMX02 
[UC] 

Sistemes operatius monolloc 
[0222] 

UF01 Introducció als sistemes operatius 33     

UF02 Sistemes operatius propietaris 33     

UF03 Sistemes operatius lliures. 33     

SMX03 
[UC] 

Aplicacions ofimàtiques [0223] 

UF01 Aplicacions ofimàtiques i atenció a l’usuari 20     

UF02 El correu i l’agenda electrònica 20     

UF03 Processadors de text 30     

UF04 Fulls de càlcul 30     

UF05 Bases de dades 35     

UF06 Imatge i vídeo – Presentacions 30     

SMX05 
[UC] 

Xarxes locals [0225] 

UF01 Introducció a les xarxes locals 77     

UF02 Configuració de commutadors i encaminadors 77     

UF03 Resolució d’incidències en xarxes locals 44     

SMX08 Aplicacions Web [0228] 

UF01 Ofimàtica i eines web 13     

UF02 Gestors d’arxius web 25     

UF03 Gestors de continguts 20     

UF04 Portals web d’aprenentatge  28     

UF05 Fonaments d’HTML i fulls d’estils 13     

SMX09 Formació i orientació laboral [0449] 
UF01 Incorporació al treball 33     

UF02 Prevenció de riscos laborals 33     

SMX11 
[UC] 

Anglès [0156] UF01 Anglès 99     

 

2n curs 
Matrícula 

C Q 
P SP 

SMX04 
Sistemes operatius en xarxa 
[0224] 

UF01 Sistemes operatius propietaris en xarxa 36     

UF02 Sistemes operatius lliures en xarxa 36     

UF03 Compartició de recursos i seguretat 24     

UF04 Integració de sistemes operatius  36     

SMX06 
[UC] 

Seguretat informàtica [0226] 

UF01 Seguretat passiva 16     

UF02 Còpies de seguretat 17     

UF03 Legislació de seguretat i protecció de dades 12     

UF04 Seguretat activa 16     

UF05 Tallafocs i monitoratge de xarxes 38     

SMX07 
[UC] 

Serveis de xarxa [0227] 

UF01 Configuració de la xarxa (DNS i DHCP) 45     

UF02 Correu electrònic i transmissió d’arxius 40     

UF03 Servidor web i proxy 40     

UF04 Accés a sistemes remots 40     

SMX10 
Empresa i iniciativa emprenedora 
[0230] 

UF01 Empresa i iniciativa emprenedora 66     

SMX12 Síntesi UF01 Síntesi 297     

SMX13 FCT [0231]   383     
 

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 

 
6. Dades personals:  

L'Institut Joan Brudieu tractarà les teves dades amb la finalitat de donar resposta a la teva consulta o petició. La base 
legítima és el teu consentiment el qual pots revocar en qualsevol moment a través del correu 
secretaria@insjoanbrudieu.cat. No es cediran dades a tercers llevat d'obligació legal. Pots accedir, rectificar i suprimir 
les teves dades, així com exercir altres drets recollits a la Llei de Protecció de Dades. 

 
(Signat) 

 
 
La Seu d'Urgell, a ______________________________ 


	Check Box1: Off
	Check Box2: Off
	Check Box3: Off
	Check Box4: Off
	Check Box5: Off
	Check Box6: Off
	Text7: 
	Text8: 
	Text9: 
	Text10: 
	Text11: 
	Check Box12: Off
	Check Box13: Off
	Check Box14: Off
	Check Box15: Off
	Check Box16: Off
	Check Box17: Off
	Check Box18: Off
	Check Box20: Off
	Check Box21: Off
	Check Box22: Off
	Check Box23: Off
	Check Box24: Off
	Check Box25: Off
	Check Box26: Off
	Check Box27: Off
	Check Box28: Off
	Check Box29: Off
	Check Box30: Off
	Check Box31: Off
	Check Box32: Off
	Check Box33: Off
	Check Box34: Off
	Check Box35: Off
	Check Box36: Off
	Check Box37: Off
	Check Box38: Off
	Check Box39: Off
	Check Box40: Off
	Check Box41: Off
	Check Box42: Off
	Check Box43: Off
	Check Box44: Off
	Text1: 
	Text2: 
	Check Box7: Off
	Check Box8: Off
	Check Box9: Off
	Check Box10: Off
	Check Box11: Off
	Check Box19: Off
	Text19: 
	Check Box45: Off
	Check Box46: Off
	Check Box47: Off
	Check Box48: Off
	Check Box49: Off
	Check Box50: Off
	Check Box51: Off
	Check Box52: Off
	Check Box53: Off
	Check Box54: Off
	Check Box55: Off
	Check Box56: Off
	Check Box57: Off
	Check Box58: Off
	Check Box59: Off
	Check Box60: Off
	Check Box61: Off
	Check Box62: Off
	Check Box63: Off
	Check Box64: Off
	Check Box65: Off
	Check Box66: Off
	Check Box67: Off
	Check Box68: Off
	Check Box69: Off
	Check Box70: Off
	Check Box71: Off
	Check Box72: Off
	Check Box73: Off
	Check Box74: Off
	Check Box75: Off
	Check Box76: Off
	Check Box77: Off
	Check Box78: Off
	Check Box79: Off
	Check Box80: Off


