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Sol·licitud d’autorització de matrícula en règim de semipresencialitat 
 

 

Dades personals 
 

DNI / NlE / Passaport                                  Cognoms i nom 

 

Adreça 

 

Localitat Codi postal 

 

Telèfons de contacte                        Adreça electrònica 

 

                    Matriculat al cicle formatiu: 

CFPM Cures Auxiliar d’Infermeria 

 

Documentació que aporta: 

  

Situació: treball com assalariat o assalariada 

 Informe de vida laboral emès per la TGSS 

 Contracte de treball o informe de l’empresa amb indicació de l’horari de treball 

Situació: Treball com autònom 

 Còpia de l’alta de l’impost d’activitats econòmiques 

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

Situació: Tenir cura d’altres persones 

 Llibre de família o declaració jurada indicant el vincle familiar  

 Document emès per un organisme oficial (entitat social, sociosanitària o similar a les anteriors, relativa a la 

cura, per part de la persona interessada, d’altres persones).  

Situació: Altres circumstàncies excepcionals 

 Declaració jurada de la persona interessada  

 Document emès per un organisme oficial (entitat social, sociosanitària o similar a les anteriors, relativa a la 

circumstància excepcional. 

 

  

 
 
Relació dels crèdits d’autorització de matrícula semipresencial (*senyala amb una creu a la taula 
adjunta) 
 
 

 
 

 

Lloc i data 

 

Signatura 

 

 

 

 

 

Director/a de l’INS Milà i Fontanals de Vilafranca del Penedès 

Una vegada s’autoritzi la matrícula en règim de semipresencialitat l’alumne/a es compromet a acordar amb cada professor la pauta metodològica on indicarà el 

règim d’assistència,  atenció personal a l’alumne, el seguiment de les activitats d’aprenentatge, els recursos disponibles i l’avaluació dels continguts impartits. 
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 Marca amb una “X” els crèdits del CFPM CAI que sol·licita en règim de semipresencialitat: 

 
 

 

 

Crèdits Durada Semipres. 

C1: Operacions administratives i documentació sanitària 66 h  

C2: L'ésser humà davant la malaltia 66 h  

C3: Benestar del pacient/client: higiene i moviment 66 h  

C4: Cures bàsiques d'infermeria aplicades a les    
necessitats de l'ésser humà  

268 h 
 

C5: Primers auxilis  33 h  

C6: Higiene del medi hospitalari i neteja de material 99 h  

C7: Recolzament psicològic al pacient/client 66 h  

C8: Educació per a la salut 33 h  

C9: Tècniques d'ajuda odontològica/estomatològica 99 h  

C10: Relacions en l'equip de treball 66 h  

C11: Formació i orientació laboral 66 h  

C13: Síntesi  62 h  


