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IMPRÈS DE MATRICULACIÓ ALS CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR DELS 

ENSENYAMENTS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL INICIAL. TAXES DE PREUS PÚBLICS. 

DADES: Cognoms___________________________ Nom____________________ 

DNI/NIE/Pass________________; Telf.__________________; e-mail:______________________ 

Té dret a: 

Bonificació 
del 50%: 

□ NO □ SI, adjuntant documentació (fotocòpia i original) 

Pel 
motiu: 

□ Família nombrosa o monoparental □ Beca curs anterior 

Exempció: 

□ NO □ SI,adjuntant documentació (fotocòpia i original) 

Pel 
motiu: 

□ Família nombrosa especial 

□ Minusvàlua 

□ Altres causes contemplades en  

 l’Ordre ENS/181/2012 de 22 de juny, 
l’Ordre ENS/230/2016 de 29 d'agost  i 
EDU/185/2019 de 9 d'octubre. 

 
MATRÍCULA al CICLE DE GRAU SUPERIOR de Documentació Sanitària: 

- Tria: 

□ curs complet (alumnat nou o que promociona) de :   □1r      □2n  

□ matriculació parcial (alumnat que repeteix o té matèries pendents), de (nº) ______ d’ 

unitats formatives    i/o □ FCT 

□ distribució temporal extraordinària (cal justificar i sol·licitar) 

1r CURS (promoció 2020-2022) 

MÒDULS UNITATS FORMATIVES 

01 Gestió de pacients 
 UF1 Gestió de pacients en l’atenció primària i l’atenció especialitzada 

 UF2 Gestió i derivació de pacients en les diferents prestacions assistencials 

02 Terminologia clínica i 
patologia 

 UF1 El llenguatge de les ciències de la salut 

 UF2 Fisiopatologia per sistemes i aparells 

03 Extracció de diagnòstics  i 
Procediments  

 UF1 Rastreig i indexació del document clínic 

 UF2 Indexació d’episodis assistencials específics 

04 Arxiu i documentació 
sanitaris 

 UF1 La documentació clínica 

 UF2 L’arxiu clínic 

05 Sistemes d’informació i 
classificació Sanitaris  

 UF1 Els sistemes d’informació en sanitat 

 UF2 La classificació internacional de malalties 

06 Ofimàtica i procés de la 
informació  

 UF1 Tecnologia i comunicació digital, i processament de dades 

 UF2 Tractament avançat de la informació, arxiu i presentació de la informació escrita 

 UF3 Gestió de bases de dades, disseny d full de càlcul i integració d’aplicacions 
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09 Validació i explotació de 
dades 

 UF1 Estadística i epidemiologia 

 UF2 Bases de dades sanitàries 

 UF3 Competències transversals 

11 Formació i orientació laboral 
 UF1 Incorporació al mon laboral 

 UF2 Prevenció de riscos laborals 

2n CURS (Promoció 2019-2021) 

MÒDULS UNITATS FORMATIVES 

07 Codificació sanitària  

 UF1 Codificació específica de patologia sistèmica 

 UF2 Codificació específica de lesions i emmetzinaments 

 UF3 Codificació específica de patologia ginecològica, obstètrica i del període perinatal 

08 Atenció psicosocial al 
pacient/usuari. 

 UF1 La comunicació en l’àmbit assistencial 

 UF2 Orientació i assessorament en l’àmbit sanitari 

09 Validació i explotació de 
dades  

 UF1 Estadística i epidemiologia 

 UF2 Bases de dades sanitàries 

 UF3 Competències transversals 2 (TU) 

10 Gestió administrativa 
sanitària 

 UF1 La gestió administrativa als centres sanitaris 

 UF2 La gestió administrativa en assajos clínic i projectes de recerca 

12  Empresa i iniciativa 
emprenedora 

 
UF1 Empresa i iniciativa emprenedora 

13 Anglès  UF1 Anglès tècnic 

14 Projecte de documentació i 
administració sanitàries 

 
UF1 Projecte de documentació i administració sanitàries 

FCT  UF1 Formació en centres de treball 

 

- Import a pagar: □Sense Bonificació □Amb Bonificació 
□Amb 

Exempció 

Curs Complert 360€ 180€ 0€ 

Parcial, ___ Unitats ___unitatsx25€=_____€ ___unitatsx12,5€=_____€ 0€ 

FCT* ____€ ____€ 0€ 

Dis. temp. ext. 240€ 120€ 0€ 

TOTAL a pagar ______ € ______ € 0€ 

(*0€ si es fa just el següent curs i no és una repetició. En altre cas, preu de crèdit solt) 
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PAGAMENT:  

Alumnat PROPI del 30 al 3 de juliol de 2020 

- Fraccionament del pagament (només si és curs complert i pels que fan la matrícula 
al juliol): 

□ No       

□ Sí, en aquest cas  el pagament es farà en 2 terminis: 

□ PAGAT: 1r termini al juliol de 180€   

 □ PENDENT: 2n termini de 180€, del 1 al 3 de setembre de 2020, cal portar  

el justificant del segon ingrés a la secretaria no més tard del 4 de setembre. 

Alumnat NOU del 1 al 7 de setembre de 2020 (no hi ha fraccionament) 

□ PAGAT al setembre de 2020: □ 360€  □180€   □Exempt 

 - INGRÉS per CAIXER AUTOMÀTIC o transferència bancària al nº de compte: 
 

  2100-0718-52-0200087067 de “La Caixa”  
 

  -  Referència que cal indicar: 
 

Nom i Cognoms- DAS- curs  (1 per primer, 2 per segon).   
 

        - Cal presentar el justificant de pagament a la secretaria del centre amb l’imprès. 

MATRÍCULA (segons RESOLUCIÓ ENS/603/2018, de 27 de març normes de preinscripció i matrícula): 

Per formalitzar la matrícula cal presentar la documentació que acredita el compliment dels 
requisits acadèmics o altres que siguin exigibles, si no s'han presentat amb anterioritat. 
Les persones més grans de 28 anys han d'acreditar que disposen de la targeta sanitària o 
bé d'una assegurança equivalent a la cobertura de l'assegurança escolar obligatòria (que ha 
de subscriure l'alumne), d'acord amb el que estableixen els documents per a l'organització i 
gestió de centres.  
A omplir per secretaria:  □Sí acredita   □ No acredita 

 
Signatura de l’alumne       Barcelona, ____ de _________del 202_ 

Informació bàsica sobre protecció de dades en compliment del Reglament general de Protecció de Dades (Reglament UE 2016/679 del 

Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016) 

Responsable Direcció del centre educatiu 

Finalitat Gestió de l’acció educativa i orientadora 

Legitimació Missió realitzada en interès públic 

Destinataris  No es fan cessions , llevat estiguem obligats per una llei o vostè ens doni el consentiment.   

Drets 

Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, supressió, limitació o oposició al tractament i portabilitat 

mitjançant un escrit adreçat al centre educatiu (Avda. Río de Janeiro, 92), o bé mitjançant un correu electrònic dirigit a 

a8045513@xtec.cat. (+info: http://agora.xtec.cat/iesflosicalcat/) 

Informació addicional 
Podeu trobar més informació a http://ensenyament.gencat.cat/ca/Detall/alumnes-centres-departament 
 (+info: http://agora.xtec.cat/iesflosicalcat/). 

     
 Avda. Rio de Janeiro, 92, 08016 Barcelona 

Correu electrònic: iesflosicalcat@xtec.cat 

 www.insflosicalcat.cat 
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