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 CICLE FORMATIU - GRAU SUPERIOR – ENERGIES RENOVABLES – ENA33

MATRÍCULA CURS __/__
1r llinatge 2n llinatge Nom

N.I.F. Data naixement Telèfon alumne/a Telèfon pare/tutor Telèfon mare/tutora

/         /
Adreça Població Codi postal Repeteix

◻ Sí        ◻ No

Es matricula a:
Primer Segon

⬜ Tot el curs ⬜ Tot el curs

Només als mòduls marcats: Només als mòduls marcats:

⎕Sistemes elèctrics en centrals
⎕Subestacions elèctriques
⎕ Telecontrol i automatismes
⎕ Prevenció de riscos elèctrics
⎕ Gestió del muntatge d'instal·lacions solars

fotovoltaiques
⎕ Empresa i iniciativa emprenedora
⎕ Formació i orientació laboral

⎕Sistemes d’energies renovables
⎕Configuració d’instal·lacions solars

fotovoltaiques
⎕ Gestió del muntatge de parcs eòlics
⎕ Operació i manteniment de parcs eòlics
⎕ Projecte Energies renovables
⎕ Formació en centres de treball (FCT)

Observacions:

Per demanar la convalidació d'un o més mòduls és necessari haver-si matriculat prèviament.
Es poden matricular i cursar els mòduls professionals del segon curs els alumnes amb mòduls del primer
curs pendents de superació la càrrega horària dels quals en conjunt no superi les 330 hores. Per passar a
segon han d’haver estat avaluats en convocatòria ordinària almenys una vegada de tots el mòduls de
primer curs. En tot cas, per matricular-se i cursar mòduls del segon curs, l’alumne ha d’haver superat els
mòduls suport del primer curs que hi pugui haver d’acord amb el desenvolupament curricular del cicle
formatiu.

Aquesta inscripció queda condicionada a la comprovació de les dades consignades, de la veracitat de
les quals el sotasignant es fa responsable.

Inca,  ____ de ____________ de 20__

Signat l’alumne Signat el pare, mare o tutor legal

(alumnes menors)

Els cicles de grau superior estan cofinançats per la Unió Europea a través del Programa Operatiu del Fons Social
Europeu Plus (FSE+) de les Illes Balears 2021-2027
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