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              SOL·LICITUD DE SEMIPRESENCIALITAT 

    

              Curs acadèmic: 

 

 
 

DADES PERSONALS 
Nom: 
 

 

Primer cognom: 
 

Segon cognom: 
 

DNI (o Núm. de passaport): 

 

 

Adreça a efectes de notificació: 

 

Codi postal: 

 

Població: 

 

 

Telèfon fix: 

 

Telèfon mòbil: 

 

 

Adreça electrònica: 

 

Que sóc estudiant de l’ensenyament: 

 

 

Centre: 

 

 

 

EXPOSO 
 

Que estic assabentat que la matrícula semipresencial s’adreça a les persones que acrediten documentalment 

la incompatibilitat de l’horari lectiu amb: 

a) el treball, o 

b) tenir cura d’altres persones, o 
c) qualsevol altra circumstància excepcional que els impedeixi o dificulti d’assistir 

a la totalitat de les hores lectives. 

 

I que conec les característiques de la semipresencialitat: 

1. Cal assistir presencialment almenys a la meitat de les hores previstes per 

               al crèdit. 

2.  Cal fer totes les activitats d’aprenentatge programades per al crèdit. 

3.  Les activitats d’ensenyament-aprenentatge que l’alumnat faci de forma 

               semipresencial han de comportar la mateixa càrrega horària que les fetes de forma 
               presencial. 

 
 

 

                Per la qual cosa, 
 

SOL·LICITO  la semipresencialitat dels crèdits:  

C1 , C2 , C3 , C4 , C5 , C6 , C7 , C8, C9 , C10 , C11  .  

(MARCA AMB UNA CREU ELS CRÈDITS QUE SOL·LICITA LA SEMIPRESENCIALITAT) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      ,                 de                                de 20    
                (signatura) 
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DOCUMENTS QUE S’HAN D’ADJUNTAR  - espai reservat per la Secretaria del centre - 

Causa: treball com assalariat o assalariada 
Porta Manca  

  Informe de vida laboral emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social 

Porta Manca  

  Contracte de treball o bé informe de l’empresa, que indiqui l’horari de treball. 

   

 Causa: treball autònom 
Porta Manca  

  Còpia d’alta d’activitats econòmiques 

Porta Manca  

  Rebut de cotització al règim especial de treballadors autònoms o mutualitat laboral corresponent. 

   

   

Causa: tenir cura d’altres persones 

Porta Manca  

  Llibre de família o bé una declaració jurada de la persona interessada 

Porta Manca  

  Documentació emesa per algun organisme oficial, entitat social, entitat sociosanitària, o similar a les 

anteriors, relativa a la cura, per part de la persona interessada, d’altres persones. 

Causa: qualsevol altra circumstància excepcional 

Porta Manca  

  Declaració jurada de la persona interessada. 

Porta Manca  

  Documentació emesa per algun organisme oficial, entitat social, entitat sociosanitària, o similar a les 

anteriors, relativa a la circumstància excepcional. 

 
             
                 Altres informacions: 

 

 

 
NOMENCLATURA 

 

 
NOM DEL CRÈDIT 

C1  Operacions administratives i documentació sanitària  

C2 L’ésser humà davant la malaltia 

C3 Benestar del pacient. Higiene i moviment 

C4 Cures bàsiques inf. Aplic a les necessitats de l’ésser humà 

C5 Primers auxilis 

C6 Higiene del medi hospitalari i neteja de material 

C7  Recolzament psicològic al pacient 

C8  Educació per a la salut 

C9 Tècniques ajuda odontològica 

C10 RET (Relacions a l’equip de treball) 

C11 FOL (Formació i orientació laboral) 

 


