
 

INS JOAN D'ÀUSTRIA 

SOL.LICITUD  DE CONVALIDACIÓ DE MÒDULS i/o UF DE CICLES FORMATIUS DE 

FORMACIÓ PROFESSIONAL ESPECÍFICA 

En / Na ..............................................................................................................................  
amb DNI ........................................ i domicili ..................................................................  
població .................................................................................... telèfon .......................... 
 

 
 
EXPOSA: 
 
1.- Que, ha cursat i  superat (totalment/parcialment) el/els Cicle/s Formatiu/s de 
formació professional específica de: 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
 
 
2.- Que està  matriculat/ada en el cicle formatiu de grau superior d’Administració de 
Sistemes Informàtics en Xarxes en el INS Joan d’Àustria de Barcelona 
 
SOL-LICITA: 
 
Que li siguin convalidats els mòduls i/o unitats formatives del cicle, que es detallen en 
la taula adjunta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per la qual cosa presenta la documentació següent: 
 
Fotocòpia compulsada del títol (o de la seva sol·licitud) del cicle formatiu realitzat o 
certificat dels estudis realitzats, expedit per un centre autoritzat, en què consten els 
ensenyaments cursats amb la totalitat dels crèdits, durada i qualificació obtinguda. 
 
 
 
Barcelona, _____ de _______________ de _______ 
 
 
 
 
 
 
Signatura:............................................................   Fons Social Europeu 

 
 
 
A l’atenció del/de la Sr/a. Director/a de l’IES  Joan d’Àustria 
 
 
 
 
 
 

PETICIONS DE CONVALIDACIONS CFGS ASIX 



 

INS JOAN D'ÀUSTRIA 

SOL.LICITUD  DE CONVALIDACIÓ DE MÒDULS i/o UF DE CICLES FORMATIUS DE 

FORMACIÓ PROFESSIONAL ESPECÍFICA 

En / Na ..............................................................................................................................  
amb DNI ........................................ i domicili ..................................................................  
població .................................................................................... telèfon .......................... 
 

Mòdul Complert Unitats formatives Parcial 

M01 Implantació de sistemes 
operatius. 

  

  

UF1:  Instal·lació, configuració i explotació del sistema 
informàtic 

  

UF2:  Gestió de la informació i de recursos en una xarxa   

  UF3:  Implantació de programari específic   

  UF4:  Seguretat, rendiment i recursos   

M02 Gestió de bases de dades 

  

  

UF1. Introducció a les bases de dades 
  

UF2. Llenguatges SQL: DML i DDL   

  
UF3.Assegurament de la informació 

  

M03 Programació bàsica 

  

  

UF1. Programació estructurada.   

UF2. Disseny modular   

  UF3. Fonaments de gestió de fitxers   

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

  

  

UF1. Programació amb XML   

UF2. Àmbits d’aplicació de l’XML   

  UF3. Sistemes de gestió empresarial   

M05 Fonaments de maquinari. 

  

  

UF1. Arquitectura de sistemes   

UF2. Instal·lació, configuració i recuperació de programari   

  UF3. Implantació i manteniment de CPD   

M06 Administració de sistemes 
operatius. 

  

  

UF1: Administració avançada de sistemes operatius   

UF2:Automatització de tasques i llenguatges de guions   

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   

UF2. Serveis Web i de transferència de fitxers   

  UF3. Correu electrònic i missatgeria   

  UF4. Serveis d’audio I video   

M09 Implantació d'aplicacions web. 
  

  

UF1.Llenguatges de guions de servidor 
  

UF2.Implantació de gestors de continguts   

M10 Administració de sistemes 
gestors de bases de dades. 

  

  

UF1. Llenguatges SQL: DCL i extensió procedimental    

UF2. Instal·lació i ajustament de SGBD corporatiu   

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   

M12 Formació i orientació laboral. 
  

  

UF1. Incorporació al treball   

UF2. Prevenció de riscos laborals   

M13 Empresa i iniciativa 
emprenedora. 

  
UF1. Empresa i iniciativa emprenedora 

  

M14 Projecte d'ASIX   
UF1. Projecte d'administració de sistemes informàtics en 
xarxa. 

  

M15 FCT       

 


