
Full de matrícula al CFGM de Serigrafia 

Full de matrícula CFGM de Serigrafia 
Curs: 

1r curs sencer   2n curs sencer 
  1r moduls /UD solts   2n moduls /UD solts 

Els alumnes que no es matriculen a un curs sencer o que tenen mòdults pendents de primer curs, 
cal que indiquin els mòduls als quals es matriculen. 

Dades de l'alumne 

Nom i cognoms 

DNI  Data de naixament: 

(NIE, Passaport o equivalent )  dia / mes / Any    

Carrer / Plaça / Avinguda 

Municipi Codi Postal 

Adreça electrònica actual Telèfon 1   Telèfon 2 

Dades del tutor legal (menors d’edat) 

Nom i cognoms: Parentiu: 

Telèfon de contacte Email de contacte 

Signatura Data:  

Vic,             de de 2020 



Full de matrícula al CFGM de Serigrafia 

Serigrafia 

Documentació que cal portar 

1. Full de matrícula (omplert i signat).

2. Full d'Autoritzacions (omplert i signat).

3. Resguard de pagament de la Quota d'Associació d'Alumnes.        

BBVA ES45 0182 3507 4402 0200 8667 (CONCEPTE: nom/cognoms de l'alumne/a). 

Imports: Curs sencer: 220 € / 3 o 4 mòduls: 150 € / 1 o 2 mòduls: 90 € /PF:10 €. En cas de 

dubte pel que fa a l'import, consulteu a les oficines del centre abans de fer el pagament.

4. Certificat de superació de la prova d'accés

5. Documentació adicional no entregada en la preinscripció, si escau: (carnet familia 

monoparental/nombrosa/minusvalia ...). 

Per cursar el cicle cal disposar d’un ordinador portàtil. 

MÒDULS 

 Història de la cultura i de l’art: arts del llibre 

 Projectes 

 Tècniques d’expressió gràfica 

 Disseny assistit per ordinador 

 Materials i tecnologia 

 Taller de fotografia 

 Taller de tècnica serigràfica 

 Formació i orientació laboral 

 Formació pràctica en empreses, estudis o tallers. No presencial al centre 

 Obra final 
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