INSTRUCCIONS PER A LA MATRICULACIÓ DE L'ALUMNAT DE
CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ
Tots els alumnes que vulguin matricular-se a cicles formatius de Grau Mitjà aquest proper curs 2019/20 han de seguir les
següents instruccions.
PERÍODE DE MATRÍCULA

9 al 15 de juliol de 2019
DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR
Tots els alumnes
• Full de matrícula degudament emplenat
• Resguards dels ingressos realitzats al Banc de Santander
Alumnes del centre
• Butlletí de notes finals
Noves incorporacions
• Resguard títol acreditatiu per a l'accés al cicle o certificació superació prova d'accés
• Original i fotocòpia DNI/NIE alumne/a
• Original i fotocòpia TIS (targeta sanitària)
• Original i fotocòpia Llibre de Família (menors d'edat)
• Original i fotocòpia DNI/NIE pare, mare o tutor legal (menors d'edat)
Els alumnes que van presentar aquesta documentació en el moment de la preinscripció no cal que la tornin a portar
INSTRUCCIONS
L'import d'inscripció pel curs 2019/20 serà de 60 € i caldrà realitzar l'ingrés al compte corrent del Institut Nicolau
Copèrnic indicat en aquest document. Aquesta quota inclou els següents serveis al centre: assegurança escolar, material
escolar, manteniment de campus virtual , sortides didàctiques
Per fer-se soci de l'AMPA, la quota serà de 20 € i caldrà realitzar l'ingrés al compte corrent de l'AMPA indicat en aquest
document

Informació

per

a

l'entitat

bancària

Atenció:
Com a concepte de l'ingrés heu d'indicar : CFGM_Nom i cognoms de l'alumne

C/C Institut Nicolau Copèrnic:
Av Josep Tarradellas, 32

Banc de Santander
ES48 0049 6005 4126 1603 9649

C/C AMPA :

BBVA
ES55 0182 8110 4002 0217 2062
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FULL DE MATRÍCULA PER ALUMNAT DE CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ
2019/2020
DNI/NIE: _________________________________________
Nom: __________________________

Cognoms: ____________________________________________

Data Naixement: _____________________

Nacionalitat: ____________________

Adreça : _____________________________________
Codi postal : ___________

Municipi : ____________________

Telèfon 1: ________________

Telèfon 2: ________________

Correu electrònic de contacte : _________________________
Interessats en participar en el programa de mobilitat europea:  SÍ/  NO
En cas de menors d'edat
Dades del primer tutor: Nom i cognoms: _________________________________________
Telèfon: ____________ Correu electrònic: ___________________________
Dades del segon tutor:

Nom i cognoms: _________________________________________
Telèfon: ____________ Correu electrònic: ___________________________

L'alumne ha de lliurar aquest full un cop abonat al compte corrent de l'institut el preu de la matrícula
Marca amb una X
Curs:  Primer/  Segon

Torn assignat:

 Mati /  Tarda

Repetidor:

 SI/  NO

Via d'accés al cicle:  ESO /  Prova accés /  Altres: Títol CFGM : ...................................................
Demana convalidacions:  Si / 
Últim estudi matriculat:  ESO (o equivalent)
 BATX (o equivalent)

No

Últim any acadèmic en el que ha estat matriculat:
Curs 20__ / __

 CFGM
 PQPI (o equivalent)

Situació laboral en el moment de la matrícula:  Treballa /  No treballa
Quota pròpia de centre

60 €

-----------"D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, les vostres dades seran incorporades al fitxer alumnes_centre, del qual
és responsable l'INS Nicolau Copèrnic. La finalitat és exercir de la funció educativa i orientadora, i autoritza expressament al responsable del fitxer el
tractament de les dades amb la finalitat indicada. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit adreçat a (direcció
del centre/servei educatiu), (adreça del centre/servei educatiu)."
D’acord amb la disposició addicional 23 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació els centres podran recollir les dades personals que siguin
necessàries per a l’exercici de la funció educativa i orientadora, sense demanar-ne el consentiment.
La incorporació d’un alumne a un centre educatiu implica el consentiment per al tractament de les seves dades i, quan escaigui, la cessió de dades
procedents del centre on hagi estat escolaritzat anteriorment.
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CF GRAU MITJÀ. SISTEMES MICROINFORMÀTICS I XARXES 19-20
Nota important: Marqueu solament en el cas de tenir mòduls o UFs
pendents o soltes.
Nom de l’alumne: ........................................................................................ Signatura
MP1. Muntatge i manteniment d equips


MP2. Sistemes Operatius Monolloc

MP3. Aplicacions ofimàtiques

PRIMER



MP5. Xarxes locals

M08. Aplicacions web

MP9. Formació i orientació laboral

MP11. Anglès tècnic

MP4. Sistemes operatius en xarxa

MP6. Seguretat informàtica


SEGON

MP7. Serveis de xarxa

MP8. Aplicacions Web

MP9. Formació i orientació laboral

MP10. Empresa i iniciativa emprenedora

MP12. Síntesi

MP13. Formació en centres de treball
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 MP1UF1. Electricitat a l ordinador
 MP1UF2. Components d un equip microinformàtic
 MP1UF3. Muntatge d un equip microinformàtic
 MP1UF4. Noves tendències de muntatge
 MP1UF5. Manteniment d equips microinformàtics
 MP1UF6. Instal·lació de programari
 MP2UF1. Introducció als sistemes operatius.
 MP2UF2. Sistemes operatius propietaris
 MP2UF3. Sistemes operatius lliures
 MP3UF1. Aplicacions ofimàtiques i atenció a l usuari
 MP3UF2. El correu i l agenda electrònica
 MP3UF3. Processadors de text
 MP3UF4. Fulls de càlcul
 MP3UF5. Bases de dades
 MP3UF6. Imatge i vídeo. Presentacions
 MP5UF1. Introducció a les xarxes locals
 MP5UF2. Configuració de commutadors i encaminadors
 MP5UF3. Resolució d incidències en xarxes locals
 MP8UF5. Fonaments d’HTML i fulls d’estils
 MP9UF2. Prevenció de riscos laborals
 MP11UF1. Anglès tècnic

 MP4UF1. Sistemes operatius propietaris en xarxa
 MP4UF2. Sistemes operatius lliures en xarxa
 MP4UF3. Compartició de recursos i seguretat
 MP4UF4. Integració de sistemes operatius
 MP6UF1. Seguretat passiva.
 MP6UF2. Còpies de seguretat
 MP6UF3. Legislació de seguretat i protecció de dades.
 MP6UF4. Seguretat activa.
 MP6UF5. Tallafocs i monitoratge de xarxes
 MP7UF1. Configuració de la xarxa (DNS i DHCP)
 MP7UF2. Correu electrònic i transmissió d arxius
 MP7UF3. Servidor web i proxy
 MP7UF4. Accés a sistemes remots
 MP8UF1. Ofimàtica i eines web
 MP8UF2. Gestors d arxius web
 MP8UF3. Gestors de continguts
 MP8UF4. Portals web d aprenentatge
 MP9UF1. Incorporació al treball
 MP10UF1. Empresa i iniciativa emprenedora
 MP12UF1. Síntesi
 Formació en centres de treball
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