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DADES PERSONALS 

Nº Exp.:     

 

Nom i cognoms:         NIF/NIE     

Adreça: ______            

Població:        Codi postal:      

Telèfon:    __ Mòbil:       

Data de naixement:   /   /    @Mail:       

 

Marca amb una X els crèdits que vols matricular el curs acadèmic:______________________ 

RELACIÓ UNITATS FORMATIVES 1r CURS: 
 

□ MP01.UF1 Gestió de pacients en l’atenció primària i en l’atenció especialitzada 

□ MP01.UF2 Gestió i derivació de pacients en les diferents prestacions assistencials 

□ MP02.UF1 El llenguatge de ciències de la salut 

□ MP02.UF2 Fisiopatologia per sistemes i aparells 

□ MP03.UF1 Rastreig i indexació del document clínic 

□ MP03.UF2 Indexació d’episodis assistencials específics 

□ MP04.UF1 La documentació clínica 

□ MP04.UF2 L’arxiu clínic 

□ MP05.UF1 Els sistemes d’informació en sanitat 

□ MP05.UF2 La classificació internacional de malalties 

□ MP06.UF1 Tecnologia i comunicació digital, i processament de dades 

□ MP06.UF2 Tractament avançat de la informació, arxiu i presentació de la informació escrita 

□ MP06.UF3 Gestió de bases de dades, disseny d’un full de càlcul i integració d’aplicacions 

□ MP09.UF1       Estadística i epidemiologia 

□ MP09.UF2       Bases de dades sanitàries 

□ MP11.UF1 Incorporació al món laboral 

□ MP11.UF2 Prevenció de riscos laborals 

□ MP15.UF1.1   Formació en centres de treball 
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RELACIÓ UNITATS FORMATIVES 2n CURS: 

□ MP07.UF1 Codificació específica de patologia sistèmica 

□ MP07.UF2 Codificació específica de lesions i emmetzinaments 

□ MP07.UF3 Codificació específica de patologia ginecològica, obstètrica i del període perinatal 

□ MP08.UF1 La comunicació en l’àmbit assistencial 

□ MP08.UF2 Orientació i assessorament en l’àmbit assistencial 

□ MP10.UF1 La gestió administrativa als centres sanitaris 

□ MP10.UF2 La gestió administrativa en assajos clínics i projectes de recerca 

□ MP12.UF1 Empresa i iniciativa emprenedora 

□ MP13.UF1 Anglès Tècnic 

□ MP14.UF1 Projecte de documentació i administració sanitàries 

□ MP15.UF1.2 Formació en centres de treball  

 

Taxa voluntària Cooperació Internacional 10€               

 

Signatura de l’alumne/a, 

 

 

A Barcelona, ___ de ___________________ de 20___ 


