
 

SOL·LICITUD  DE CONVALIDACIÓ DE MÒDULS i/o UF DE CICLES 
FORMATIUS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL ESPECÍFICA: SMX 
 

Dades de l’alumne/a 

Nom i cognoms:  
  
 

DNI/NIE:  

Correu electrònic: 
 

Telèfon mòbil: 

Adreça: Núm. Pis Pta: 

Municipi: Codi Postal: 

 

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 mitjà de Sistemes Microinformàtics i 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 marquen a la taula adjunta a 
aquest document. 
 

DOCUMENTACIÓ QUE ADJUNTA: 

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 que consten els ensenyaments cursats amb la totalitat dels 
crèdits, durada i qualificació obtinguda.  
 
  
 
A l’atenció del/de la Sr/a. Director/a de l’IES  Joan d’Àustria. 
 
 
 
Lloc i data: 
Barcelona,  
 
 
 
 
Signatura del pare, mare o representant legal, o l’alumne/a si és major d’edat.  
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SOL·LICITUD  DE CONVALIDACIÓ DE MÒDULS i/o UF DE CICLES 
FORMATIUS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL ESPECÍFICA: SMX  
 
 
 
Mòduls Professionals Complert Unitats formatives Parcial 

01 Muntatge i manteniment 
d’equips ⬜ 

UF 1: Electricitat a l’ordinador ⬜ 
UF 2: Components d’un equip microinformàtic ⬜ 
UF 3: Muntatge d’un equip microinformàtic ⬜ 
UF 4: Noves tendències de muntatge  ⬜ 
UF 5: Manteniment d’equips microinformàtics ⬜ 
UF 6: Instal·lació de programari ⬜ 

02 Sistemes Operatius Monolloc ⬜ 
UF 1: Introducció als sistemes operatius ⬜ 
UF 2: Sistemes operatius propietaris ⬜ 
UF 3: Sistemes operatius lliures. ⬜ 

03 Aplicacions ofimàtiques  ⬜ 

UF 1: Aplicacions ofimàtiques i atenció a l’usuari ⬜ 
UF 2: El correu i l’agenda  electrònica ⬜ 
UF 3: Processadors de text  ⬜ 
UF 4: Fulls de càlcul  ⬜ 
UF 5: Bases de dades  ⬜ 
UF 6: Imatge i vídeo – Presentacions  ⬜ 

0 4 Sistemes operatius en xarxa ⬜ 

UF 1: Sistemes operatius propietaris en xarxa ⬜ 
UF 2: Sistemes operatius lliures en xarxa ⬜ 
UF 3: Compartició de recursos i seguretat ⬜ 
UF 4: Integració de sistemes operatius  ⬜ 

05  Xarxes locals  ⬜ 
UF 1: Introducció a les xarxes locals ⬜ 
UF 2: Configuració de commutadors  i encaminadors ⬜ 
UF 3: Resolució d’incidències en xarxes locals ⬜ 

06  Seguretat informàtica ⬜ 

UF 1: Seguretat passiva ⬜ 
UF 2: Còpies de seguretat ⬜ 
UF 3: Legislació de seguretat i protecció de dades ⬜ 
UF 4: Seguretat activa ⬜ 
UF 5: Tallafocs i monitoratge de xarxes. ⬜ 

07  Serveis de xarxa  ⬜ 

UF 1 : Configuració de la xarxa (DNS i DHCP) ⬜ 
UF 2: Correu electrònic i transmissió d’arxius ⬜ 
UF 3: Servidor web i proxy ⬜ 
UF 4: Accés a sistemes remots  ⬜ 

08  Aplicacions Web ⬜ 

UF 1: Ofimàtica  i  eines web ⬜ 
UF 2: Gestors d’arxius web. ⬜ 
UF 3: Gestors de continguts.  ⬜ 
UF 4: Portals web d’aprenentatge  ⬜ 
UF 5. Fonaments d' HTML i fulls d'estils  ⬜ 

09  Anglès ⬜ UF 1: Anglès ⬜ 

10 FOL ⬜ UF 1: Incorporació al treball ⬜ 
UF 2: Prevenció de riscos laborals ⬜ 

11 EIE ⬜ UF 1: Empresa i iniciativa emprenedora  
12 Síntesi ⬜ UF 1: Síntesi  
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