
                           
  

INSTRUCCIONS PER A LA MATRICULACIÓ DE L'ALUMNAT DE 
CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

Tots els alumnes que vulguin matricular-se a cicles formatius de Grau Superior aquest proper curs 2019/20 han de seguir les
següents instruccions.

PERIODE DE MATRÍCULA

18 al 23 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  

A banda de l’import d’inscripció,  s’ha d’abonar el  preu públic pels cicles formatius de Grau
Superior, al dors d'aquest document.

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

I n f o r m a c i ó   p e r    a   l ' e n t i t a t    b a n c à r i a

Atenció: 
Com a concepte de l'ingrés heu d'indicar : CFGS_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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PREUS PÚBLICS PER ALS CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

Informació provisional. Pendent de resolució definitiva !!!!

A. Tramitació de preus públics

Per matricular-se, l'alumne/a ha de justificar el pagament del preu public corresponent. Cal seguir els passos següents:
1. Identificar el preu que correspon als ensenyaments en que es matricula l'alumne/a.
2. Comprovar si li és aplicable algun dels supòsits de bonificació o exempció, i preparar els documents justificatius.
3. Calcular l'import a ingressar, tenint en compte que no es poden acumular dues bonificacions.
4. Abonar l'import a ingressar en el compte corrent del centre (Indicat en el full de preinscripcions)
5. El comprovant de l'ingrés bancari caldrà presentar-lo a l'institut.
6. Portar a la secretaria de l'institut la documentació següent:

1. Els impresos de matriculació complimentats i l'altra documentació sol·licitada pel centre (fotografies, etc.)
2. El comprovant d'haver abonat l'import de matrícula que li correspongui en el compte corrent de l'institut.
3. Els justificants de la bonificació o exempció practicada, si escau.

7. Si l'alumne demana el fraccionament del pagament en dos terminis (juliol i setembre), abonarà en el primer
termini (del 18 al 23 de juliol de 2019) el 50% de l'import. En cas que no es faci el pagament en els terminis
indicats, es perd el dret a la reserva de la plaça adjudicada. L'alumne que no ingressi el segon termini serà
donat de baixa d'ofici, i no se li retornarà l'import que hagués ingressat en el primer termini.

8. Tots  els  alumnes  que  tinguin  plaça  assignada  presentaran  tota  la  documentació  necessària,  inclòs  el
comprovant d'abonament en compte del preu de matricula, dins el termini oficial,  del 18 al 23 de juliol de
2019,  ambdós inclosos.  A més,  l'alumne que s'acull  al  pagament fraccionat,  haurà d'aportar la  primera
setmana de setembre de 2019 el justificant d'haver abonat l'import del 2n termini en el compte corrent de
l'institut.

9. L'import del preu abonat no es retornara, llevat dels casos de força major independents de la voluntat de l'alumne,
que li impedeixin l'obtenció del servei, acreditats documentalment.

B. Preu public.

El preu públic del curs complet per a tots els cicles formatius de grau superior és de 360€. El preu de les matèries
soltes per alumnes matriculats és de 25€ per unitat formativa en el cas dels cicles formatius LOE i de 65€ per crèdit
en el cas dels cicles formatius LOGSE.

C. Limit màxim de l'import per matricula parcial.

L'alumne fa una matricula parcial quan es matricula per matèries soltes (crèdits o unitats formatives).  Quan, aplicant els
preus per matèries soltes, resulti un import superior al preu aplicable per matricula completa en el mateix curs en el
que es matricula, l'alumne podrà acollir-se a l'import per curs complet. (Consulteu-ho a la secretaria en cas de dubte).

D. Supòsits de bonificació

Incorporats al document de matrícula ...
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FULL DE MATRÍCULA PER ALUMNAT DE CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR 19/20

DNI/NIE: _________________________________________

Nom: __________________________    Cognoms: ____________________________________________

Data Naixement: _____________________       Nacionalitat: ____________________

Adreça : _____________________________________    Municipi : ____________________

Codi postal : ___________       Telèfon 1: ________________     Telèfon 2: ________________

Correu electrònic de contacte : _________________________

Estaries interessat en participar en el programa de mobilitat europea Erasmus+:    SÍ/   NO

A emplenar pel centre 

CFGS al que es matricula Matricula completa Matricula parcial 

Marca amb una X Preu per curs Preu Núm. Total

Grau
superior

 Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa (ASIX) 360 € 25 €/UF

 Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma (DAM) 360 € 25 €/UF

 Desenvolupament d'aplicacions WEB (DAW) 360 € 25 €/UF

Quota pròpia de centre
(si la matrícula total no excedeix les 100h la quota de centre es reduirà a 30€)

60,00
€

Total

Curs:  Primer /   Segon      Torn assignat:        Matí /  Tarda       Repetidor:        SÍ/   NO

Via d'accés al cicle:   BATX /   CAS /  Prova accés  /  Altres:   CF GS / GM : ...................................................
  Estudis Universitaris: .............................

Demana convalidacions:  Si /   No

Últim estudi matriculat:  BATX

 CAS

 CFGS

 Prova accés

 Estudis Universitaris

Últim any acadèmic en el que ha estat matriculat:

Curs 20__ / __

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

Nota: En cas de matrícula parcial cal omplir l'import total a abonar indicant el núm. d'UF 

Fracciona el pagament:    SÍ       NO  
En cas de fraccionar el pagament , s'ha de fer efectiu l'import pendent d'abonar al compte corrent de l'institut i  és imprescindible aportar el
justificant de l'ingrés no més tard del 6 de setembre
------------
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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Bonificacions (50 %)

Causa de la bonificació Document justificatiu

 Les  persones membres  de  famílies  nombroses  classificades  en  la  categoria  general  i  les
persones membres de famílies monoparentals

Títol de família nombrosa

 Les persones que en el curs acadèmic anterior han obtingut una beca o ajut a l’estudi del
Ministeri d’Educació, Cultura i Esport. 

Resolució individual d'atorgament de beca

*** Les persones que no hagin gaudit de beca o ajut a l'estudi en el curs anterior, però demanin una beca o ajut a l'estudi per al mateix curs acadèmic en el
que es matriculen, podran sol-licitar, un cop obtinguin l'atorgament  de  la  beca o ajut,  el reintegrament  del 50% de l'import  de matriculació que  hagin
abonat. El reintegrament es farà efectiu al mes de juliol de 2017.

Exempcions (100%)

Causa de la bonificació Document justificatius

 Les persones membres de famílies nombroses classificades en
la categoria especial.

Títol de família nombrosa

  Les  persones  que  posseeixin  la  declaració  legal  de
minusvalidesa en un grau igual o superior al 33%. 

Certificat de minusvalidesa amb un grau igual o superior al 33 %

 Les  persones subjectes  a  mesures  privatives  de  llibertat.  les
víctimes d’actes terroristes, els seus cònjuges i els seus fills i filles.

Certificat de l'Administració

 Les persones membres d’unitats familiars que percebin la renda
mínima d’inserció. 

Certificat de l'Administració

 Les persones víctimes de violència de gènere. Un dels documents següents:
• Ordre de protecció judicial
• Informe del Ministeri Fiscal que indiqui l'existència d'indicis  que està

sent objecte de violència
• Sentència condemnatòria de la persona agressora
• Certificat  del  Departament  de  Benestar  Social  i  Família,  o  de

l'Ajuntament , o del centre d'acollida indicant la seva situació

Data i signatura de l'alumne

L'alumne ha de lliurar aquest full un cop abonat al compte corrent de l'institut el preu de la matrícula (o el primer 
termini, si fracciona el pagament)
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ADMINISTRACIÓ DE SISTEMES INFORMÀTICS EN XARXA 19-20
Nota important:  Marqueu solament en el cas de tenir mòduls o UFs pendents o soltes.
Alumne: ............................................................................................................................ Signatura

P
R

IM
E

R

M01. Implantació de Sistemes Operatius


 UF1: Instal·lació, configuració i expLOT del SI

 UF2: Gestió de la informació i de recursos  
xarxa

 UF3: Implantació de programari específic

M02. Gestió de bases de dades


 UF1. Introducció a les bases de dades

 UF2. Llenguatges SQL: DML i DDL

(*)  UF3. Assegurament de la informació

M10. Administració d'SGBD


 UF1. Llenguatges SQL: DCL i extensió proc. 

(*)  UF2. Instal·lació i ajustament de SGBD 
corp

M03. Programació bàsica


 UF1. Programació estructurada.

 UF2. Disseny modular

 UF3. Fonaments de gestió de fitxers

M09: Implant d'aplicacions web


 UF1.Llenguatges de guions de servidor

M04. Llenguatge de marques i sistemes de gestió
d'informació



 UF1. Programació amb XML

 UF2. Àmbits d’aplicació de l’XML

 UF3. Sistemes de gestió empresarial

M12. FOL


 UF1. Incorporació al treball

 UF2. Prevenció de riscos laborals

M13. EIE


 UF1. Empresa i iniciativa emprenedora

S
E

G
O

N
 (D

arrer cu
rs)

PACK 1


M07. Planificació i administració
de xarxes

(*)  UF1. Introducció a les xarxes.

 UF2. Administració de dispositius de xarxa

(*)  UF3. Administració avançada de xarxes.

M08. Serveis de xarxa i Internet

 UF1. Serveis de noms i configuració automàtica

 UF3. Correu electrònic i missatgeria

(*)  UF4. Serveis d’audio I video

PACK 2


M09: Implant d'aplicacions web  UF2.Implantació de gestors de continguts

M11. Seguretat i alta disponibilitat

(*)  UF1. Seguretat física, lògica i legislació

(*)  UF2. Seguretat activa i accés remot

 UF3. Tallafocs i servidors intermediaris

(*)  UF4. Alta disponibilitat

M05. Fonaments de maquinari

 UF1. Arquitectura de sistemes

 UF2. Instal·lació, configuració i recuperació  
SW

(*)  UF3. Implantació i manteniment de CPD

PACK 3


M06. Administració de SO
 UF1: Administració avançada de SO

 UF2. Automatització de tasques i llenguatges de
guions

M01. Implantació de Sistemes
Operatius

 UF4: Seguretat, rendiment i recursos

M08. Serveis de xarxa i Internet
(*)  UF2. Serveis Web i de transferència de 
fitxers

M14. Projecte d'ASIX     

M15. Formació en centres de treball 
(*)  Part de les hores s’han assignat al projecte dual / presencial
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DESENVOLUPAMENT D'APLICACIONS MULTIPLATAFORMA 19-20
Nota important:  Marqueu solament en el cas de tenir mòduls o UFs pendents o soltes.
Alumne: ............................................................................................................................ Signatura

P
R

IM
E

R

M01. Implantació de Sistemes Operatius


 UF1: Instal·lació, configuració i expLOT del SI

 UF2: Gestió de la informació i de recursos  
xarxa

 UF3: Implantació de programari específic

M02. Gestió de bases de dades


 UF1. Introducció a les bases de dades

 UF2. Llenguatges SQL: DML i DDL

 UF3. Llenguatges SQL: DCL i extensió proc. 

 UF4. Bases de dades objecte-relacionals

M03. Programació 


 UF1. Programació estructurada.

 UF2. Disseny modular

 UF3. Fonaments de gestió de fitxers

 UF4. Programació orientada a objectes. 
Fonaments

M04. Llenguatge de marques i sistemes de gestió
d'informació



 UF1. Programació amb XML

 UF2. Àmbits d’aplicació de l’XML

 UF3. Sistemes de gestió empresarial

M12. FOL


 UF1. Incorporació al treball

 UF2. Prevenció de riscos laborals

M13. EIE


 UF1. Empresa i iniciativa emprenedora

S
E

G
O

N
 (D

arrer cu
rs)

PACK 1


M05. Entorns de desenvolupament

(*)  UF1. Desenvolupament de programari

 UF2. Optimització de programari

 UF3. Introducció al disseny orientat a objectes

M09. Programació de serveis i
processos

(*)  UF1. Seguretat i criptografia

(*)  UF2. Processos i fils

(*)  UF3. Sòcols i serveis

PACK 2


M10. Sistemes de gestió
empresarial 

(*)  UF1. Sistemes ERP-CRM

 UF2. Sistemes ERP-CRM

PACK 3


M03. Programació 
 UF5. POO. Llibreries de classes fonamentals

 UF6. POO. Introducció a la persistència en BD

M06. Accés a dades

(*)  UF1. Persistència en fitxers

(*)  UF2. Persistència en BDR-BDOR-BDOO

(*)  UF3. Persistència en BD natives XML

(*)  UF4. Components d’accés a dades

PACK 4


M07. Desenvolupament
d’interfícies

 UF1. Disseny i implementació d’interfícies

 UF2. Preparació i distribució d’aplicacions

M08. Programació multimèdia i
dispositius mòbils

(*)  UF1. Desenvolupament d’aplicacions per 
dispositius mòbils

 UF2. Programació multimèdia

 UF3. Desenvolupament de jocs per dispositius 
mòbils

M14. Projecte de DAM    

M15. Formació en centres de treball 
(*)  Part de les hores s’han assignat al projecte dual / presencial
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DESENVOLUPAMENT D'APLICACIONS WEB 19-20
Nota important:  Marqueu solament en el cas de tenir mòduls o UFs pendents o soltes.
Alumne: ............................................................................................................................ Signatura

P
R

IM
E

R

M01. Implantació de Sistemes Operatius


 UF1: Instal·lació, configuració i expLOT del SI

 UF2: Gestió de la informació i de recursos  xarxa

 UF3: Implantació de programari específic

M02. Gestió de bases de dades


 UF1. Introducció a les bases de dades

 UF2. Llenguatges SQL: DML i DDL

 UF3. Llenguatges SQL: DCL i extensió proc. 

 UF4. Bases de dades objecte-relacionals

M03. Programació 


 UF1. Programació estructurada.

 UF2. Disseny modular

 UF3. Fonaments de gestió de fitxers

M07. Desenvolupament web en entorn
servidor


 UF1. Desenvolupament web en entorn servidor.

M04. Llenguatge de marques i sistemes de
gestió d'informació



 UF1. Programació amb XML

 UF2. Àmbits d’aplicació de l’XML

 UF3. Sistemes de gestió empresarial

M12. FOL


 UF1. Incorporació al treball

 UF2. Prevenció de riscos laborals

M13. EIE


 UF1. Empresa i iniciativa emprenedora

S
E

G
O

N

PACK 1


M03. Programació 

(*)  UF4. Programació orientada a objectes. 
Fonam. 

 UF5. POO. Llibreries de classes fonamentals

(*)  UF6. POO. Introducció a la persistència en BD

M05. Entorns de
desenvolupament

(*)  UF1. Desenvolupament de programari

 UF3. Introducció al disseny orientat a objectes

PACK 2


M09. Disseny d’interfícies web 
(2es titulacions)



 UF1. Disseny de l'interfície. Estils.

 UF2. Elements multimèdia: creació i integració.

(*)  UF3. Accessibilitat i usabilitat

PACK 3


M08. Desplegament
d’aplicacions web

(*)  UF2. Servidors d’aplicacions web

(*)  UF3. Desplegament d’aplicacions web

(*)  UF4. Control de versions i documentació

M06. Desenvolupament web en
entorn client

 UF1. Sintaxi del llenguatge. Objectes predef llen 

 UF2. Estructures definides pel progr. Objectes.

(*)  UF3. Esdeveniments. Manegament de 
formularis. Model d'objectes del document.

(*)  UF4. Comunicació asíncrona client-servidor. 

PACK 4


M05. Entorns de
desenvolupament

(*)  UF2. Optimització del programari

M07. Desenvolupament web en
entorn servidor

 UF2. Generació dinàmica de pagines web.

 UF3. Accés a dades.

 UF4. Control de versions i documentació

M08. Desplegament
d’aplicacions web

(*)  UF4. Control de versions i documentació

 PROJ    Projecte dual / presencial

   M15. Formació en centres de treball 
(*)  Part de les hores s’han assignat al projecte dual / presencial
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