
 
 
 
 
 

 

Matrícula Cicle Formatiu de Grau Superior: 
Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma (DAM) 

 
Documentació que cal aportar 
▢ 1 Fotografia tamany carnet (amb el nom i cognoms escrits al darrere). 
▢ Fotocòpia DNI alumne/a. 
▢ Fotocòpia de la Targeta Sanitària de l’alumne/a. 
▢ Original i fotocòpia del títol de Batxillerat o, si és el cas, certificat de la prova d’accés o qualsevol 
altre títol o certificat que permeti l’accés al cicle formatiu. 
▢ Rebut bancari conforme s’ha fet el pagament de les taxes (veure full carta de pagament). 
▢ Rebut bancari conforme s’ha efectuat el pagament de la quota del AMPA (veure full carta de 
pagament). 
 
A més, omplir/signar i lliurar els models que trobaràs a continuació: 
▢ Full de dades personals. 
▢ Autoritzacions d’ús d’imatge i publicació de continguts. 
▢ Autoritzacions d’ús de serveis digitals i creació d’un compte de correu corporatiu a l’alumne/a. 
▢ Full de sol·licitud de matrícula de mòduls i UF. 
 
NOTA: En el cas que algun document dels que es demanen ja hagi estat lliurat amb anterioritat, i                  
no hi ha cap modificació, no cal tornar-lo a adjuntar ara. 
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Carta de pagament 
A continuació, la informació bancaria per fer el pagament dels següents conceptes: 
 

 
Preus públics de matrícula: 
(http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/preu-public/) 

● Per curs complet: 360€ 
● Per UF (Unitat Formativa): 25€ cadascuna. 
● Només l’FCT (Formació en centres de treball): 25€. 

NOTA: No cal matricular-se d’aquelles UF de les que es demani convalidació. 
 
Aquests diners s’han d’ingressar a: 

  
Rbla. de Guipúscoa, 81 
núm. de compte: ES48 2100 3036 0122 0004 5514 
Concepte: MAT17-18 - Cognoms, Nom – DAM. 
 
 

Bonificacions i exempcions aplicables: 
(http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/exempcions-bonificacions/ 
 http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/preu-public/) 
Bonificació del 50 % de l’import per a: 

● membres de família nombrosa de categoria general. 
● membres de famílies monoparentals. 
● persones que en el curs acadèmic actual o en l'anterior han obtingut una beca o un ajut a l'estudi del Ministeri d'Educació, 

Cultura i Esport. 
Exempció del 100% del pagament de la taxa per a: 

● membres de família nombrosa de categoria especial. 
● víctimes del terrorisme (i els seus cònjuges i fills). 
● persones amb discapacitat igual o superior al 33%. 
● persones membres d’unitats familiars que percebin la renda mínima d’inserció. 
● persones subjectes a mesures privatives de llibertat. 
● persones víctimes de violència de gènere. 

NOTA: en qualsevol dels casos s’haurà d’acreditar amb el document corresponent, aportant original i còpia. 

 

 
Quota de l’AMPA (Associació de Mares i Pares d’Alumnes): 35 €. - Optatiu 
 
Aquests diners s’han d’ingressar a: 

   
C/ Selva de Mar, 234 
núm. de compte: ES83 0182 7062 43 0208005981 
Concepte: AMPA17-18 - Cognoms, Nom – DAM. 

 

 
 
c. Selva de Mar, 211  08020 Barcelona  Tel. 93 307 34 02  www.insjoandaustria.org 

 

http://www.insjoandaustria.org/


 

Full de dades personals 

Dades de l’alumne/a 

Nom i cognoms: 

DNI/NIE:  Targeta sanitària: 

Telèfon mòbil: Correu electrònic: 

Adreça: Núm. Pis Pta.: 

Municipi: Codi Postal: 

Data naixement:  Població naixement: 

Nacionalitat: 

Data d’arribada a Catalunya (si s’escau): 

Data d’incorporació a l’escola: 

Centre de procedència: 

 

Cessió de dades a l’AMPA 

En cas de ser membre de l’AMPA: 
⬜ Autoritzo que el centre cedeixi les dades de contacte a l’AMPA. 
⬜ NO autoritzo que el centre cedeixi les dades de contacte a l’AMPA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lloc i data: 
Barcelona,  
 
 
 
 
 
 
Signatura de l’alumne/a. 

 



 

 

Autorització relativa a l’alumnat: ús d’imatges, publicació de dades         
de caràcter personal i de material que elaboren (majors d’edat). 

El centre disposa d’espais de comunicació i difusió, inclosos els espais web            
(http://www.insjoandaustria.org), on informa i fa difusió de les activitats escolars lectives,           
complementàries i extraescolars. 
En aquests espais es poden publicar imatges en què apareguin, individualment o en grup,              
alumnes que fan les activitats esmentades. 
Atès que el dret a la pròpia imatge és reconegut en l’article 18.1 de la Constitució espanyola i està                   
regulat per la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i                    
familiar i a la pròpia imatge, la direcció d’aquest centre demana l’autorització per publicar              
fotografies i vídeos on aparegui l’alumne/a i hi sigui clarament identificable. 
Per a l’edició de materials en espais de difusió del centre (blogs, web, revistes) cal la corresponent                 
cessió del dret de comunicació pública expressat per escrit dels afectats, sense que la Llei de                
propietat intel·lectual admeti cap mena de modulació segons l’edat de l’alumnat. Aquesta cessió             
s’ha d’efectuar encara que l’autor/a en qüestió no aparegui clarament identificat i s’estén a              
realitzacions com ara el mòdul projecte i altres de similars. 

Dades de l’alumne/a 

Nom i cognoms: 

DNI/NIE:  

Autoritzo 
1. Que la meva imatge pugui aparèixer en fotografies i vídeos corresponents a activitats             

escolars lectives, complementàries i extraescolars organitzades pel centre i publicades en: 
● Pàgines web del centre. 
● Revistes o publicacions d’àmbit educatiu, editades pel centre. 

2. Que el material elaborat per mi pugui ser publicat en els espais de comunicació (blogs i                
espais web del centre i revistes editades pel centre mateix) amb finalitat de desenvolupar              
l’activitat educativa. 

3. Que en les pàgines web o blogs i revistes editades pel centre hi constin les meves inicials                 
com a alumne o alumna del centre. 

 
I faig extensiva aquesta autorització al llarg de tota l’etapa d’escolarització al centre. 
 
Lloc i data: 
Barcelona,  
 
 
 
 
 
 
Signatura de l’alumne/a. 

D'acord amb l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, les vostres dades seran incorporades al fitxer “Alumnes de 
centres educatius dependents del Departament d’Ensenyament”, amb la finalitat de gestionar l’acció educativa, l’orientació acadèmica i professional, l’acció tutorial i de comunicació i 
l’accés als serveis digitals i telemàtics. Podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit adreçat a la Direcció del centre educatiu. 
 
 



 

 

Autorització relativa a l’alumnat: ús de serveis i recursos         
digitals a Internet per treballar a l’aula (majors d’edat). 

Dades del centre 

Nom del centre: INSTITUT JOAN D’ÀUSTRIA Codi del centre: 08013101 

Adreça: Carrer Selva de Mar, 211 Codi postal: 08020 Municipi: Barcelona 

Dades de l’alumne/a 

Nom i cognoms:  

Data de naixement:  Curs: 

Autoritzo 
Que el centre gestioni la creació de l’usuari i contrasenya associats als següents recursos i serveis                
d’Internet: 

● Dinantia (plataforma de comunicació amb les famílies Cicles Formatius) 
● Moodle (Entorn Virtual d’aprenentatge) 
● G Suite for Education (correu-e, aplicacions ofimàtiques i identitat digital del centre) 

per al treball acadèmic, amb finalitats pedagògiques. 
 
La gestió d’aquests identificadors i la responsabilitat de l’ús que se’n faci en l’àmbit escolar               
correspon al centre educatiu. El centre no es fa responsable de l’ús indegut del recurs i dels seus                  
continguts per part dels usuaris. L’usuari serà l’únic responsable de les infraccions en què pugui               
incórrer o dels perjudicis que pugui causar per un ús inadequat dels seus serveis o dels seus                 
continguts. 
 
I faig extensiva aquesta autorització al llarg de tota l’etapa d’escolarització al centre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lloc i data: 
Barcelona,  
 
 
 
 
 
 
Signatura de l’alumne/a. 

D'acord amb l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, les vostres dades seran incorporades al fitxer “Alumnes de 
centres educatius dependents del Departament d’Ensenyament”, amb la finalitat de gestionar l’acció educativa, l’orientació acadèmica i professional, l’acció tutorial i de comunicació i 
l’accés als serveis digitals i telemàtics. Podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit adreçat a la Direcció del centre educatiu. 



 

Sol·licitud de matrícula de mòduls i UF’s de CFGS DAM            curs    / 

Dades de l’alumne/a  

Nom i cognoms: DNI/NIE: 

 
L’alumne es matricula a: En modalitat:  
⬜  Primer ⬜  ALTERNANÇA DUAL 
⬜  Segon ⬜  Presencial 
 
Mòduls Professionals Unitats formatives 1r 2n 

M01 Sistemes informàtics 
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 ⬜  

M02 Bases de dades 

UF1: Introducció a les bases de dades ⬜  
UF2: Llenguatges SQL: DML i DDL ⬜  
UF3: Llenguatge SQL: DCL i extensió procedimental ⬜  
UF4: Bases de Dades Objectes Relacionals  ⬜ 

M03 Programació  

UF1: Programació estructurada: ⬜  
UF2: Disseny modular ⬜  
UF3: Fonaments de gestió de fitxers ⬜  
UF4: Programació orientada a objectes: Fonaments ⬜  
UF5: POO: Llibreries de classes fonamentals ⬜  
UF6: POO: Introducció a la persistència en BD  ⬜ 

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 Entorns de desenvolupament 
UF1: Desenvolupament de programari ⬜  
UF2: Optimització del programari ⬜  
UF3: Introducció al disseny orientat a objectes ⬜  

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:   ⬜ 

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   ⬜ 

M09 Programació de serveis i 
processos  

UF1: Seguretat i criptografia   ⬜ 
UF2: Processos i fils  ⬜ 
UF3: Sòcols i serveis   ⬜ 

M10 Sistemes de gestió empresarial  UF1: Sistemes ERP-CRM: Implantació  ⬜  
UF2: Sistemes ERP-CRM: explotació i adequació   ⬜ 

M11 Formació i orientació laboral UF1: Incorporació al treball ⬜  
UF2: Prevenció de riscos laborals ⬜  

M12 Empresa i iniciativa emprenedora UF1: Empresa i iniciativa emprenedora ⬜  
M13 Projecte de DAM UF1: Projecte d'administració d'aplicacions multiplataforma  ⬜ 
M14 FCT    ⬜ 
MDUA UF0: DUAL  ⬜ 
 
Lloc i data: 
Barcelona,  
 
 
 
 
Signatura de l’alumne/a. 
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