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CFAM revestiments murals  –  curs 2019-20 
□ Sol·licitud de matrícula / □ Esmena de matrícula 
 
Marqueu a la taula els mòduls i unitats formatives als 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. 
 
Per al correcte seguiment dels estudis cal disposar d’un lot bàsic de material de dibuix, color i plàstica de qualitat, que serà detallat a l’inici de 
curs. Es recomana també disposar d’un ordinador portàtil amb la suite Adobe Creative Cloud instal·lada. 
 

□ Primer curs complet (803 hores) (no cal que marqueu cap altra creu) 
□ Primer curs parcial (assignatures): Indiqueu tot seguit quines assignatures voleu.  

Codi Nom del mòdul 
□ 10 Història de la cultura i de l'art: arts aplicades al mur (105 hores). 
□ 30 Dibuix artístic (225 hores). 
□ 31 Dibuix tècnic (135 hores). 
□ 70 Modelatge i buidatge (125 hores). 
    71 Taller d’expressió plàstica (188 hores). 
□ FPE Formació en centre de treball (25 hores)**. 

 

□ Segon curs complet (797 hores) (no cal que marqueu cap altra creu) 
□ Segon curs parcial (assignatures): Indiqueu tot seguit quines assignatures voleu. 

Codi Nom del mòdul 
□ 71 Taller d’expressió plàstica (187 hores). 
□ 72 Taller de revestiments murals (525 hores). 
□ FOL Formació i orientació laboral (60 hores). 
□ OF Obra final (25 hores). 

**Només s’autoritzaran els convenis de pràctiques un cop l’alumne pugui promocionar a segon curs. 

 
En cas de sol·licitar alguna convalidació i reconeixements, cal annexar sol·licitud completada. 

o Annexo convalidació o reconeixement. 
Marqueu les caselles que escaiguin al tipus de pagament que efectueu: 

□ Ordinari  □ Fraccionat  □ Amb bonificació  □ Amb exempció  □ Sense AEO 
En cas de tenir bonificació o exempció de preu públic, cal annexar la documentació que ho justifica. 

o Adjunto documentació justificativa. 
El responsable del tractament de les seves dades és la Secretaria de l’Escola d’Art i Superior de Disseny d’Olot. Les finalitats dels tractaments 
són, en primer lloc, dur a terme la matrícula al corresponent ensenyament i la corresponent gestió academicoadministrativa, basant-nos en el 
compliment d’una missió d’interès públic. Els destinataris de la informació és el propi centre escolar i els encarregats del tractament, si 
s’escau. No es contempla la cessió de dades a tercers, tret que sigui obligació legal. Teniu dret a accedir a les vostres dades, rectificar-les, 
suprimir-les, sol·licitar-ne la portabilitat i sol·licitar-ne la limitació dels tractaments, en determinades circumstàncies. 
Us informem que és necessari indicar que heu llegit la informació bàsica sobre protecció de dades. En cas contrari, no podreu continuar amb el 
procés de preinscripció. 

□ He llegit la informació bàsica sobre protecció de dades i n’autoritzo el tractament. 
 
 
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 2018-2019 

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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