
Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Institut Comte de Rius

En / na ...........................................................................................................................

Amb el NIF ........................................... Domiciliat a .....................................................

CP............. Carrer/ Plaça ..............................................................................................

Núm. ........ Planta........ Porta ......... Telèfons: ..............................................................

E X P O S O:

Que estic matriculat al Cicle Formatiu de Grau Superior de __________________________
de ____ curs i que compagino aquests estudis amb el meu treball.

Que només puc assistir presencialment, com a mínim, a la meitat de les hores previstes dels
mòduls del curs.

Per tot això,

S O L·L I C I T O:

Poder  cursar  els  estudis  anteriorment  mencionats  en  la  MODALITAT
SEMIPRESENCIALITAT segons preveu la resolució ENS/1891/2012, de 23 d’agost, per la
qual s’estableix la modalitat semipresencial en els ensenyaments de Formació Professional
Inicial, per al curs acadèmic ___________.

Tarragona,  _____   d  ________   de ________.                             

Signatura

      

            
SR.   DIRECTOR/A  DE  L’INSTITUT  COMTE DE RIUS  DE  TARRAGONA

INSTITUT Comte de Rius – Secretaria  / PGQ24-F02 v. 1.3. data:12.09.14 Arxiu: sol·licitud_semipresencial 
només QA ARI QI.doc
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CONVALIDACIONS 

CURS 2016-2017 

•Consultar la Guia de Convalidacions

- Al web del centre: secretaria, convalidacions
- S'especifiquen terminis, documentació necessària, efecte de les convalidacions i taules

d'equivalències

• Omplir l'imprès de sol-licitud (disponible al web del centre; a 1a secretaria)

•Lliurar l'imprès de sol-licitud i la resta documentació a la secretaria



















Tutoria inicial amb el grup-classe (19 de setembre) 

+ Presentació tutoria.

+ Horari del curs i aules.
+ Presentació dels professors/es: nom dels professors/es i de les

matèries que fan 

+ Explicació A va/uacíó Inicial. (1r curs)
+ Explicació dels estudis que inicien:

Durada lectiva i de la FCT del cicle 
Criteris d'avaluació i de recuperació dels crèdits/unitats 
formatives/mòduls del cicle. Fitxa presentació trimestral del 
crèdit 
Calendari d'avaluacions i de recuperacions 
Previsió de realització de la FCT i supòsits d'exempció 
Continuïtat d'estudis 

+ Llista dels llibres i del material que s'ha de portar per a cada
crèdit/unitat formativa/mòdul. 

• Informació pel lloguer de Taquilles.
+ Normes bàsiques de funcionament i assistència.
• Emplenar la Fitxa de Tutoria .. (Mòduls i/o UF pendents)

• Revisar sí alumnes repetidors de CFGS curs únic s'han matriculat del
Crèdit de Síntesi (en el cas que l'hagin de cursar i no l'hagin aprovat) i FCT.

• Informar sobre la Modificació matrícula reomplir full modificació matrícula.
Data màxima per sol·licitar modificació matrícula: 21 d'octubre. (Tant per
alumnes repetidors de curs únic que han d'afegir Crèdit de Síntesi ílo FCT,
com en general per fer qualsevol modificació dels crèdits/unitats formatives
matriculats/des en qualsevol cicle).

+ Convalidacions. Data màxima per sol·licitar convalidacions:
21d'octubre.

+ Funcions del delegat/da
+ Proposta delegat/da provisional fins a l'elecció

-
- -� 

--- --
- -- ----
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INDICACIONS PELS TUTORS EN RELACIÓ A LA MATRÍCULA DELS ALUMNES 

Resguards de matrícula 

Cal lliurar-los als alumnes. Prèviament es recomana fer còpia perquè l'equip 
docent tingui disponible aquesta informació en tot moment. 

- L'alumne ha de revisar detingudament de què està matriculat per detectar
qualsevol error o omissió (cicle, curs, grup, crèdits o mòduls).

Qualsevol error detectat caldrà que el tutor el comuniqui a la secretaria del
centre el més aviat possible . _

- Els alumnes no necessiten el resguard de matrícula per recollir el material �. •
escolar.

Els resguards de matrícula LOE i LOGSE presenten algunes diferències:

o Resguards de matrícula dels cicles LOE:
• s'especifiquen tots els mòduls i unitats formatives de què

estan matriculats cadascun dels alumnes.
• Els alumnes amb matèries pendents estan matriculats de

tot el curs segon i de les matèries pendents de primer.
En cas d'incompatibilitat horària per cursar alguna
matèria (la prioritat sempre serà la matèria de primer),
caldrà modificar aquesta matrícula mitjançant l'imprès
"Sol-licitud de modificació de matrícula" i lliurar-lo al tutor
abans del 21 d'octubre. El tutor l'ha de lliurar a la
Secretària djunta per fer les modificacions a la

_ matrícul�. 

o Resguards de matrícula dels cicles LOGSE:
• Si el resguard posa "curs complet" vol dir que l'alumne

està matriculat de tots els crèdits del curs, encara que no
surtin relacionats

• Si el resguard posa "parcial" vol dir que l'alumne està
matriculat únicament dels crèdits que s'especifiquen

o Resguards de matrícula de batxillerat: es detallen totes les matèries
que cursa l'alumne, excepte matèries de segon curs per alumnes que
siguin objecte d'un Pla Individual (aquestes no consten a la matrícula
oficial). En els alumnes de segon curs també han de figurar les
matèries pendents de primer curs i cal comprovar el TOR.
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PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ, INSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ 

CFGS DISSENY EN FABRICACIÓ MECANICA 

DADES PERSONALS de l'alumne/a Cura: 2016-2017 
COGNOMS ALUMNE/A 1....----------------------------------, 

NOM l.__ ____________ ----¡:::===========!._l_~N.:....:IF----=I ===============================: 
NÚMERO DE LA SEGURETAT SOCIAL (NUSS) 1 
NÚMERO DE LA TARJA SANITARIA (CATSALUT) 1 

CARRER l.___ __ -;::==;==;==;==;==,-----------;---;====1-N~u~'m:..:....!:I ====-~P.:....:is~l====::::!,__P~o~rta~!c:::l========l 
CODI POST AL !'-::-'!-----'____..___.____.!,.. ----.---,;.......PO.:....:B:;:..:LA::....:.,::.C.:....:IÓ:._,.!l===;:====;¡::=;::::=:,---------;:===;:==¡::=:;::::=::;===;===;===;====;====l 

TELEFONS DE CONTACTE AL~~:~ ...... 1 ~l---'--1---'-I _1~1----¡:!:::I =====I ==l====-I _TE_L_:~_':....!::::I ==============I =====I ==l=====I ======I ===:I 
E-mail de contacte (ESCRIU-LO CLARAMENT EN MAJÚSCULES) ALUMNE/A .__ __________ @ __________ ...., 

!TREBALLES? Sí [J NO [J 
j ÚL TIMS ESTUDIS REALITZATS 

D ESO D BATXILLERAT D CF GRAU MrTJÁ D CF GRAU SUPERIOR D AL TRES:-----------

! ESTUDIS SOL•LICITATS ! 
ET MATRICULES PER PRIMERA VEGADA EN AQUEST CENTRE SI O NO 0 
ET MATRICULES PER PRIMERA VEGADA EN AQUEST CUAS SI D NO D 
QUIN ÉS EL TEU CENTRE DE PROCEDENCIA: .--------------~~----~==. 

MODALITAT ESCOLLIDA: DUAL 

M1 
UF1 Representació grafica 
UF2 Dissenv assistit per ordinador (CAD) 

M2 
UF1 Dissenv de oroductes mecanics 
UF2 Selecció i avaluació de materials i elements mecanics 

M4 
UF1 Analisi d'elements oer a motlles i models de fosa 
U F2 Dissenv de motlles i models de fosa 

f M6 
UF1 Sistemas automatics 

:::, UF2 Dissenv de sistemas automatics 
u 

UF1 Determinació de processos .. 
M7 ... 

UF2 Execució de processos 
UF1 Prooietats deis materials 

MS UF2 Tractaments termics en materials metal-lics 
UF3 Materials no metal-lics 

M9 UF1 lncorooració al treball 
FOL UF2 Prevenció de riscos laborals 

M10 EiE UF1 Empresa i iniciativa emorenedora 
UF1 Analisi d'elements oer al dissenv d'estris de orocessat de xaoa i estamoació 
UF2 Disseny d'estris de processat per deformació volumetrica 

M3 UF3 Dissenv d'estris de processat oer doblegat 
f UF4 Dissenv d'estris de orocessat oer embotició 
:::, 

UF5 Disseny d'estris de processat per tall u 
e UF1 Analisi peral dissenv de motlles de polímers N M5 

UF2 Dissenv de motlles de oolímers 
MDUAL UF1 Dual en Disseny en fabricació mecanica 

M13 FCT Formació en centres de treball 

Nota: Els alumnes que tenen més del 40% deis credits de primer no superats hauran de matricular-se de totes les materies pendents de 1 r 
curs en la modalltat de credits solts i cursaran presencialment els credits suspesos. Si l'horari de les classes els ho permet, posteriorment 
es podran matricular d'aquel/s credits solts de segon curs amb e/s quals puguin compaginar /'assistencia. Si es tenen menys del 40% deis 
credits suspesos es podra matricular de segon curs pero només amb la modalitat de so/tes deis credits pendents de primer curs. Si l'horari 
de les c/asses ho permet també es podra matricular d'aquel/s credits solts de segon curs en que puguin garantir l'assistencia. 

lnformació i consentiment de tractament de dades de caracter personal 
lnstitut Comte de Rius - Secretaria/ Secretan adjunt - Data: 25-05-2011 Versió 3.3 Arxiu: PGQ13_F02gsDFM_REVISAT _ 16_ 17 



D'acord amb l'article 5e de la Llei organica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caracter personal us informem 
que les dades personals i academiques que se sol- liciten en aquest impres seran incorporades al fitxer "Alumnes de centres 
educatius del Departament d'Ensenyament", responsabilitat de la direcció del centre educatiu, amb la finalitat de dur a terme 
aquelles gestions academiques i administratives que es derivin i siguin necessaries peral manteniment de la relació entre l'alumne i 
el centre. Les seves dades, d'acord amb el que estableix la legislació vigent, seran cedides a aquells ens públics a qui legalment 
s'hagin de cedir. Amb la signatura del present document consento de forma expressa per tal que les meves dades de salut que 
siguin estrictament necessaries s'utilitzin peral seguiment academic. També consento perque l'lnstitut Comte de Rius utilitzi les 
meves dades identificatives i l'adre~a de correu electronic per al normal desenvolupament de les activitats, així com per poder 
enviar-li informació sobre cursos, activitats i serveis, i a la família peral seguiment academic. Les dades que ens facilitin els pares, 
mares o tutors legals seran incorporades al fitxer de gestió d'alumnes amb la finalitat d'informar-lo de les faltes d'assistencia i 
d'altres qüestions relatives al seguiment academic del seu filVa. 

Voste podra exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel-lació i oposició, a través del corresponent escrit dirigit al responsable 
de fitxer a Secretaria Académica d'acord amb el que s'estableix a la LO 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de 
Caracter Personal. 

Autorltzació d'ús d'lmatqes, publicació de dades de caracter personal i de material que elabora 

L'lnstitut Comte de Rius de Tarragona disposa a Internet d'un espai web: www.comtederius.cat, en que informa i divulga les seves 
activitats escolars lectives, complementaries i extraescolars. També elabora publicacions internes i ocasionalment per raons de 
premis o distincions poden apareixer com a notícia als mitjans de comunicació. En les situacions anteriors s'hi poden publicar 
imatges en les quals apareguin, individualment o en grup, alumnes realitzant les esmentades activitats. 

El dret a la propia imatge esta reconegut a l'article 18.1 de la Constitució i regulat per la Llei 5/1982, de 5 de maig, sobre el dret a 
!'honor, a la intimitat personal i familiar i a la propia imatge. Amb la signatura del present document dóna consentiment per a la 
publicació de fotografies i vídeos on aparegui l'alumne/a i hi sigui clarament identificable. Pera l'edició de materials en espais de 
difusió del centre (blocs/web/revistes) cal la corresponent cessió del dret de comunicació pública expressat per escrit deis afectats o 
d'aquells que n'exerceixen la patria potestat, cas de minoria d'edat, 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'autoria en qüestió no aparegui clarament 
identificada i s'estén a realitzacions com ara el treball de recerca de batxillerat i altres de similars. 

Autoritzo: 

1. Que la imatge de l'alumne/a pugui apareixer en fotografies corresponents a activitats escolars lectives, complementaries i 
extraescolars organitzades pel centre i publicades en pagina web o publicacions editades pel centre. 

2. Que el material elaborat per l'alumne/a pugui ser publicat en els espais de comunicació del centre amb la finalitat de 
desenvolupar l'activitat educativa. 

3. Que en les pagines web/blocs i revistes editades pel centre hi constin les inicials de l'alumne/a i el centre. 

Tarragona, de/d' de20_ 

SIGNATURA DE L'ALUMNE/A 

lnstitut Comte de Rius - Secretaria/ Secretan adjunt - Data: 25-05-2011 Versió 3.3 

SIGNATURA PARE/MARE/TUTOR LEGAL 
(Si els alumnas són menors d'edat) 
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