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Llinatges 
 

Nom 

Adreça 
 

Telèfon 

Població 
 
CP 

DNI 

Data de naixement E-Mail alumne: 

Estic matriculada a altres modalitats 
□Si                                    □No 

En cas afirmatiu 
□Distància    □Diürn    □Vespertí 

Mòduls matriculats en altres modalitats 
 

 

*Instruccions als dors. 

1r CFGS EDUCACIÓ INFANTIL 2N CFGS EDUCACIÓ INFANTIL 

Modalitat: 
□Diürn                 □ Vespertí 
 

□ Didàctica de l’educació infantil. 

□ Autonomia personal i Salut infantil. 

□ Expressió i comunicació. 

□ Desenvolupament cognitiu i motor. 

□ Formació i orientació laboral. 

Modalitat: 
□Diürn                 □ Vespertí 
 

□ El Joc infantil i la seva metodologia. 

□ Desenvolupament socioafectiu. 

□ Habilitats socials. 

□ Intervenció en famílies i atenció a menors en 
risc social. 

□ Primers auxilis. 

□ Empresa i iniciativa emprenedora. 

□ Projecte d’atenció a la infància. 

□ Formació en centres de treball (FCT) 

MÒDULS PENDENTS de 1r  

□ Avaluació en convocatòria extraordinària (febrer) 
□ Avaluació en convocatòria ordinària (tot el curs) 

MATRÍCULA FCT I PAI AMB MÒDULS PENDENTS 

 

□ Projecte d’atenció a la Infància (PAI) 

□ Formació en centres de treball (FCT) 

 

□ Mòduls de 1r 

□ Mòduls de 2n 

□ Avaluació en convocatòria extraordinària (febrer). 

 
 

Una vegada llegida i entesa la documentació que apareix adjunta al documents de matrícula, EXPOSO que 
estic assabentat/da de la informació que hi apareix així com de les recomanacions relacionades amb l’ús del 
mòbil i similar i els canvis d’horari puntuals que es poden dur a terme. 

 
 
 
 
  Palma de Mallorca, ____ de/d’ ___________ de 20__ 
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Signatura de l’alumne 
 
 
 
Instruccions per emplenar la matrícula: 
 

1. L’alumnat que es matrícula de primer ha d’indicar la modalitat i marcar els mòduls que vol 
cursar. 

 
2. L’alumnat que es matrícula de segon ha d’indicar la modalitat i marcar els mòduls que vol 

cursar. 
 

3. L’alumnat que es matrícula a segon amb mòduls pendents de primer ha de decidir:  
 
- Si examinar-se d’aquest mòduls en convocatòria extraordinària de febrer. 
- Cursar els mòduls tot l’any. 

 
En cas que l’alumne triï la primera opció ha de marcar els mòduls de segon, marcar els 
mòduls de primer que té pendents i indicar que s’examinarà per convocatòria extraordinària 
(Mòduls pendents de 1r). 

 
En cas que l’alumne triï la segona opció ha de marcar els mòduls de segon curs, exceptuant 
FCT i PAI), marcar els mòduls que té pendents de primer i indicar que els cursarà 
presencialment (convocatòria ordinària tot el curs). 

 
MATRÍCULA FCT I PAI AMB MÒDULS PENDENTS: 

 
Aquesta opció de matrícula és per l’alumnat amb algun mòdul pendent de primer o segon que 
decideixi examinar-se per convocatòria extraordinària (febrer). S’ha de matricular de PAI i FCT, 
indicar el mòdul o mòduls que li resten pendents i marcar Avaluació en convocatòria extraordinària. 
 
 


