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Full d’inscripció al servei de reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant 
l’experiència laboral o en activitats socials 

Dades personals 
DNI, NIE o passaport Nom i cognoms  Home  Dona 

 

Adreça Municipi Codi postal 

Telèfon/s Adreça electrònica 

Titulació acadèmica (indiqueu-la) 

  Accepto que les meves dades personals (nom i cognoms i núm. de document d’identitat), que estan relacionades amb les fases del procés 
del servei de reconeixement, es publiquin al tauler d’anuncis o al web del centre. 

Exposo 
 

Que he estat admès/a al servei de reconeixement acadèmic i que: 
 

 he pagat l’import del servei. 
 disposo de documentació justificativa de bonificació o exempció del pagament (per als centres dependents del Departament d’Ensenyament) 

Sol·licito 
 

Inscriure’m, per validar els aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral, al centre i cicle formatiu que especifico: 

Nom del centre 

Nom del cicle formatiu objecte de reconeixement Codi 

Relació de mòduls o crèdits que ha de certificar la junta de reconeixement* 
Nom del crèdit o mòdul Unitat formativa del mòdul (exemple: 1F1, 1F2...) Import pagat 

Import total pagat 

Documentació que cal presentar al centre (marqueu el que presenteu) 
 Resguard de pagament del preu, si escau. 
 Document justificatiu de la bonificació o l’exempció del preu públic, si escau. 
 Si es disposa de certificats d’unitats de competència acreditades: 

 Certificat de professionalitat expedit d’acord amb el catàleg de qualificacions professionals, eximent del pagament. 
 Certificat d’acreditació parcial d’unitats de competència del certificat de professionalitat, eximent del pagament. 
 Certificat d’acreditació de competències d’acord amb el procediment que s’estableix en el Reial decret 1224/2009, de 17 de juliol, 
de reconeixement de les competències professionals adquirides per experiència laboral, eximent del pagament. 

Lloc i data Signatura del/de la sol·licitant 

 

Nom del centre educatiu: _________________________________________________________________________________
 

* Si us falta espai, adjunteu un full amb la resta d’informació.

Segell de registre d’entrada 
R/N: Y0348/Y0590 

Omplir al dors
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RELACIÓ D’UNITATS FORMATIVES A VALIDAR 
Preu per unitat formativa dels títols LOE: 18€ 

Mòduls Unitats Formatives Preu UF 

01 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 € 

02 Gestió de bases de dades 
UF1 Introducció a les bases de dades € 
UF2 Llenguatges SQL: DML i DDL € 
UF3 Assegurament de la informació € 

03 Programació bàsica 
UF1 Programació estructurada € 
UF2 Disseny modular € 
UF3 Fonaments de gestió de fitxers € 

04 Llenguatges de marques i 
sistemes de gestió d'informació 

UF1 Programació amb XML € 
UF2 Àmbits d’aplicació de l’XML € 
UF3 Sistemes de gestió d’informació empresarial € 

05 Fonaments de maquinari 
UF1 Arquitectura de sistemes € 
UF2 Instal·lació, configuració i recuperació de programari € 
UF3 Implantació i manteniment de CPD € 

06 Administració de sistemes 
operatius 

UF1 Administració avançada de sistemes operatius € 
UF2 Automatització de tasques i llenguatges de guions € 

07 Planificació i administració de 
xarxes 

UF1 Introducció a les xarxes € 
UF2 Administració de dispositius de xarxa € 
UF3 Administració avançada de xarxes € 

08 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’àudio i vídeo € 

09 Implantació d'aplicacions web 
UF1 Llenguatges de guions de servidor € 
UF2 Implantació de gestors de continguts € 

10 Administració de sistemes 
gestors de bases de dades 

UF1 Llenguatges SQL: DCL i extensió procedimental € 
UF2 Instal·lació i ajustament de SGBD corporatiu € 

11 Seguretat i alta disponibilitat 

UF1 Seguretat física, lògica i legislació € 
UF2 Seguretat activa i accés remot € 
UF3 Tallafocs i servidors intermediaris € 
UF4 Alta disponibilitat € 

 IMPORT TOTAL € 

Segell del centre Signatura 
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