
Del 25 de juny al 3 de juliol els alumnes de segon.
Horari Secretaria: de 9.30 a 13.30h (dillu dima dijous i diven dimecres de 9:30 a14:30 i de 15:00 a 17:00

DADES DE L'ALUMNE/A

Nom i cognoms:
DNI/PASSAPORT:
Telèfon/s de contacte:
Adeca electrònica (escriure clar i en majúscules):

DADES RESPONSABLE LEGAL (en cas de ser menor d'edat)

Parentiu:
Nom i cognoms:
Telèfon/s de contacte:

 1r CURS  2n CURS
Tot el curs sencer. Matrícula del curs sencer.
Materies soltes (marcar quines) Materies soltes (marcar quines)

codi codi
004 Dibuix artístic (2UF) 001 Formació i orientació laboral (3UF)
005 Dibuix tècnic (2UF) 002 Formació pràctica empresa/estudis/taller (1UF)
006 Volum (2UF) 003 Obra final (1UF)
007 Història del disseny gràfic (2UF) 009 Autoedició (3UF)
008 Fonaments del disseny gràfic (3UF) 011 Producció i impressió (3UF)
009 Autoedició (2UF) 012 Anglès tècnic (1UF)
010 Mitjans informàtics (4UF) 013 Projectes (1UF)

014 Tipografia (3UF)

Signatura i data:
(de la mare/pare/tutor en cas de ser menor d'edat)

Per seguir aquests estudis, és necessari portar a classe un portàtil adequat. Especificitats recomanades:
CPU: intel i5 o similar HD mínim: 450 GB Targeta gràfica: dedicada NVIDIA GeForce GTX 980/970.
RAM mínim: 4 GB o 8 GB. SO: Windows 7/8 o superior, o MAC OS X Intel 10.9 Mavericks o superior.
Per a més informació: http://www.eartvic.net/~eartvic/open/hardware_portatils/

       (Concepte: Cognom alumne i estudis) IBAN: ES45 0182 35074402 0200 8667, BBVA
       Dues fotografies de mida carnet (nom, cognoms i curs matriculat, als dors).
       Original i fotocòpia del resguard de la sol∙licitud del títol d’ESO
       La documentació no aportada a la preinscripció (només alumnes de 1r curs)

MATRICULA  CFGM ASSITENT AL PRODUCTE GRÀFIC IMPRÈS CURS 2018-19 

DOCUMENTACIÓ NECESSARIA

       El full de matrícula omplert
       El full d’autoritzacions degudament emplenat i signat
       El resguard del pagament de la quota de l’associació d’alumnes 

Períodes de matrícula: del 4 de juny al 11 de juny.            
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