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CFAS projecte i direcció d’obres de decoració – curs 2017-18
Sol·licitud de matrícula
Marqueu a la taula les assignatures a les que sol·liciteu matricular-vos. En cas de voler cursar primer o segon curs complet, només cal marcar la
casella que ho indica. A la documentació que se us lliurarà annexa trobareu la informació relativa als possibles tràmits de pagament associats a
la sol·licitud.
□ Primer curs complet (780 hores) (no cal que marqueu cap altra creu)
□ Primer curs parcial (assignatures): Indiqueu tot seguit quines assignatures voleu.
Codi
Nom
□ 10
Història de l’arquitectura i el seu entorn ambiental (60 hores).
□ 30
Dibuix artístic (90 hores)*.
31
Dibuix tècnic (60 hores).
□ 32
Expressió volumètrica (120 hores)*.
□ 51
Projectes (270 hores).
□ 70
Tecnologia i sistemes constructius (120 hores).
□ FOL
Formació i orientació laboral (60 hores).
□ Segon curs complet (1170 hores) (no cal que marqueu cap altra creu)
□ Segon curs parcial (assignatures): Indiqueu tot seguit quines assignatures voleu.
Codi
Nom
□ 11
Història de l’interiorisme (60 hores).
□ 52
Projectes: projectes i direcció d’obres (390 hores).
□ 31
Dibuix tècnic (90 hores).
□ 71
Tecnologia i sistemes constructius: projecte i direcció d’obres (270 hores).
□ 72r
Programació d’obres (90 hores).
□ Mit
Mitjans informàtics i audiovisuals (120 hores).
□ FCT
Formació pràctica en empreses, estudis o tallers (60 hores).
□ PFC
Projecte final (90 hores).
En cas de sol·licitar alguna convalidació i reconeixements, cal annexar sol·licitud completada.
o Annexo convalidació o reconeixement.
En cas de tenir bonificació o exempció de preu públic, cal annexar la documentació que ho justifica.
o Adjunto documentació justificativa.
En cas de sol·licitar autorització per cursar parcialment cicles formatius d’arts plàstiques i disseny sense posseir els requisits acadèmics, cal
annexar sol·licitud completada (la sol·licitud no implica la concessió automàtica de la mateixa).
o Annexo sol·licitud d’autorització per cursar parcialment aquests estudis (oferta condicionada a la disponibilitat de places vacants en
aquests estudis un cop acabada la matrícula ordinària).

Autorització (en cas de menors d’edat)

Cognoms i nom del pare/mare/tutor legal:

Signat:

Data:

DNI/NIE:

Amb la signatura d’aquest document accepto la matrícula de l’alumne sota signant en aquests estudis durant el curs 2017-2018

Cognoms i nom de l’alumne:

Signat:

Data:

DNI/NIE:

Aquest document no és vàlid fins a presentació dels resguards de pagament pertinents
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