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Sol·licitud de Matrícula de continuïtat  
   Institut Escola del treball

Dades de l'alumne/a:

Nom Cognoms

Adreça Població Codi postal

DNI/NIE Correu electrònic Telèfon

Curs o Unitats formatives a què es matricula:

2n - Curs complert

2n - Matèries soltes

1r - Matèries pendents

Mòdul 05: Act. esp. de cond. fís. amb suport musical

UF1: Direcció act. aerob. tonificació avanç. i noves tend.

UF21: Direcció d'activitats amb aparells cíclics

Mòdul 06: Condicionament físic en l'aigua

UF1: Metodologia de les activitats de fitness aquàtic

UF2: Direcció d'activitats de fitness aquàtic

Mòdul 07: Tècniques d'hidrocinèsia

UF1: Metodologia de les activitats d'hidrocinèsia

UF2: Direcció d'activitats d'hidrocinèsia

Mòdul 08: Control postural, benestari i mant. funcional

UF1: Programació d'act. control post. benestar i mant. fun.

UF2: Direcció d'act. control post. benestar i mant. func.

Mòdul 10: Empresa i iniciativa emprenedora

Mòdul 12: Projecte de condicionament físic

Mòdul 13: Formació en centres de treball

Mòdul 01: Valoració de la cond física i interv en accidents

UF 1: Bases anatòmiques, biomecàniques i fisiològiques

UF 2: Avaluació de la cond. física, biològica i  motiv.

UF 3: Elaboració i prescripció de progr. de cond. físic

UF 4: Aplicació de primers auxilis

Mòdul 02: Habilitats socials

UF 1: Habilitats de comunicació

UF 2: Dinamització grupal

Mòdul 03: Fitness en sala d'entrenament polivalent

UF 1: Metodologia de les act. en sala d'entr. polivalent

UF 2: Elaboració de programes de cond. físic en SP

UF3: Direcció i dinamització d'activitats neuromusculars

UF4: Direcció i dinam. d'act. d'estiraments i mob. articul.

UF5: Direcció i dinamització d'activitats cardiovasculars

Mòdul 04: Act. bàsiques de cond. fís. amb suport musical

UF1: Metodologia d'act bàsiques amb suport musical

UF2: Coord. i organit. d'act. bàsiques amb suport musical

UF3: Direcció sessions d'act bàsiques amb suport musical

Mòdul 09: Anglès tècnic

Mòdul 11: Formació i orientació laboral

UF 1: Incorporació al treball

UF 2: Prevenció de riscos laborals

Signatura

, elA

- Signeu, digitalment si és possible, el document i envieu-lo a matricula@ieb.cat 
- Si no teniu signatura digital, podeu imprimir-lo i enviar-lo escanejat o fotografiat a matricula@ieb.cat 
- Adjunteu una fotografia on es vegi tot el cap, mirant de front, amb el nas al centre de la imatge i sense complements (gorres, etc.) 
- Quan rebem la sol·licitud. comprovarem les dades i enviarem un mail de confirmació amb la informació de pagament. 
- Caldrà realitzar el pagament i enviar el resguard abans del 20 de juliol escanejat o fotografiat a matricula@ieb.cat. 
- La matrícula serà efectiva un cop es rebi el resguard de pagament. Rebreu un mail de confirmació de la matrícula. 
- El cost de la matrícula és de: 
   - 360 € el curs complert ó 25 € per UF solta, en concepte de taxes oficials (si teniu dret a reducció, cal adjuntar la documentació)  
   - 400 € en concepte d'activitats i sortides complementàries. Podeu fraccionar aquest pagament i ingressar el 50%.

Mòdul 02: Habilitats socials

Mòdul 03: Fitness en sala d'entrenament polivalent
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