c Matrícula de continuïtat
c Alumne/a nou

Full de matrícula CFGM de Serigrafia_Curs 2022/23
Curs:

c Curs sencer
c Mòduls /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/a
Nom i cognoms
DNI (NIE, Passaport o equivalent) Núm targeta Sanitària:

Data de naixement: __ / __ / _________
dia / mes / any

Carrer / Plaça / Avinguda
Municipi

Codi Postal

Adreça electrònica actual

Telèfon 1

Telèfon 2

Dades del tutors legals (menors d’edat)
Nom i cognoms Tutor 1:
Noms i cognom Tutor 2:

Parentiu:
Parentiu:

Telèfon de contacte tutors:

Adreça electrònica tutors:

Signatura,

Data:
Vic,

de

de 2022

Full de matrícula al CFGM de Serigrafia

Serigrafia
MÒDULS

c

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

c

Projectes

c

Tècniques d’expressió gràfica

c

Disseny assistit per ordinador

c

Materials i tecnologia

c

Taller de fotografia

c

Taller de tècnica serigràfica

c

Formació i orientació laboral

c

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

c

Obra final

Documentació que cal portar
1. Full de matrícula (omplert i signat).
2. Resguard de pagament de la Quota d'Associació d'Alumnes. Import de 300 euros. Núm
compte de BBVA: ES15 0182 3507 4402 0226 9264 (CONCEPTE: nom/cognoms de
l'alumne/a, cicle i curs).
3. Full d'Autoritzacions (omplert i signat).
4. Carta de compromís (omplerta i signada).

Només alumnes nous al centre
1. Fotocopia DNI alumne
2. Fotocopia targeta sanitària (TSI)
3. Certificat de superació de la prova d'accés, si s'escau (alumnes nous a l'escola)
4. Resguard Títol d’ESO (alumnes nous a l'escola)
5. Documentació addicional no entregada en la preinscripció, si escau (carnet família
nombrosa / monoparental, etc ...).
6. Fotografia tipus carnet
7. Full d'autorizació d'ús d'eines digitals G Suite signat
Per cursar el cicle cal disposar d’un ordinador portàtil.
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