
Full de matrícula al CFGS de Pintura 

Full de matrícula al CFGS d’Arts aplicades al mur 
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 (només menors d’edat) 

Nom i cognoms: Parentiu: 

Telèfon de contacte Email de contacte 

Import total: 

Curs sencer: 360 € 

Matrícula parcial: ____mòdul x 65€  =  _____  euros 

Tots els alumnes que optin per la matrícula parcial cal que, abans de fer el pagament, consultin si el calcul realitzat és correcte. 

Poden fer la consulta via telèfonica o adreçant-se al correu: matricula@eartvic.net

Pagament fraccionat: S’estableix que el segon termini per fer el pagament fraccionat de la matrícula dels ciclesformatius de 

formació professional i d’arts plàstiques i disseny abastarà de l’1 al 9 d’octubre de 2020.

Signatura  Data  

Vic,    de de 2020 
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Primer curs Pintura 

Segon curs Pintura 

Mòdul 

 Història de les arts aplicades al mur. Història de l’art 1. 

 Dibuix artístic i projectes. Dibuix artístic i projectes 1 

 Mitjans audiovisuals. Mitjans audiovisuals 1 

 Expressions d’avantguarda. Expressions d’avantguarda 1 

 Taller d’expressió del llenguatge pictòric. Taller d’expressió 1. 

 Taller de pintura ornamental aplicada al mur. Procediments 1. 

 Taller de revestiments ceràmics, estucs i esgrafiats. Taller de revestiments. 

 Taller de vidrieres. Taller de vidrieres 1. 

Mòdul 

 Història de les arts contemporànies. Història de l’art 2 

 Dibuix artístic i projectes. Dibuix artístic i projectes 2 

 Mitjans audiovisuals. Mitjans audiovisuals 2 

 Metodologia i gestió de l’obra. Metodologia i gestió de l’obra. 

 Expressions d’avantguarda. Expressions d’avantguarda 2 

 Taller d’expressió del llenguatge pictòric. Taller d’expressió 2 

 Taller de pintura ornamental aplicada al mur. Procediments 2 

 Taller de vidrieres. Taller de vidrieres 2 

 Formació i orientació laboral. Formació i orientació laboral. 

 Projecte final. 

 Fase de pràctiques en empreses, estudis o tallers. 
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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: 160 € / 3 o 4 mòduls: 75 € / 1 o 2 mòduls: 40 € /PF: 30 €. En cas de 

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

4. Certificat de superiació de la prova d'accés

5. Resguard de pagament de l'import de la matrícula al núm de compte:

ES53 0182 3507 4102 0857 1884 (CONCEPTE: nom/cognoms de l'alumne /Cicle).

• Preu Cicles LOGSE: 65 euros per mòdul.

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

monoparental/nombrosa/minusvalia ...). 

Per cursar els estudis cal disposar d'ordinador. 
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