ANUL·LACIÓ DE MATRÍCULA DE MÒDULS CONCRETS EN LA MODALITAT SEMIPRESENCIAL DEL CICLE DE
GRAU SUPERIOR ENERGIES RENOVABLES
ANULACIÓN DE MATRÍCULA DE MÓDULOS CONCRETOS EN LA MODALIDAD SEMIPRESENCIAL DEL CICLO
DE GRADO SUPERIOR ENERGÍAS RENOVABLES
L’alumne/a
El/la alumno/a ________________________________________________________________________________
Amb DNI
Matriculat/da en la modalitat semipresencial
Con DNI __________________________________________ Matriculado/da en la modalidad semipresencial
EXPOSA:
EXPONE:
Que segons el que disposa l’article 6, punt 8 de la Orde de 4 de juliol de 2008 de la Conselleria d’Educació, l’alumnat podrà sol·licitar l’anul·lació o
renúncia de la matrícula del curs, amb la qual cosa perd els seus drets a l’ensenyança, avaluació i qualificació de tots els mòduls professionals en
què s’haja matriculat, o bé sol·licitar l’anul·lació o renúncia de la matrícula de mòduls concrets, i en este cas perdrà els drets a l’ensenyança,
avaluació i qualificació dels dits mòduls.
Que según lo que dispone el artículo 6, punto 8 de la Orden de 4 de julio de 2008 de la Conselleria d’Educació, el alumnado podrá solicitar la
anulación o renuncia de la matrícula del curso, con lo que pierde sus derechos a la enseñanza, evaluación y calificación de todos los módulos
profesionales en los que se hubiera matriculado, o bien solicitar la anulación o renuncia de la matrícula de módulos concretos, en cuyo caso
perderá los derechos a la enseñanza, evaluación y calificación de dichos módulos.

SOL·LICITA:
SOLICITA:
L’anul·lació de la matrícula per al curs acadèmic ____ / ____ dels mòduls següents:
La anulación de la matrícula para el curso académico ____ / ____ de los siguientes módulos:
1r CURS / 1er CURSO
 Sistemes elèctrics centrals (0668) / Sistemas eléctricos centrales (0668)
 Subestacions elèctriques (0669) / Substaciones eléctricas (0669)
 Telecontrol i automatismes (0670) / Telecontrol y automatismos (0670)
 Prevenció de riscos elèctrics (0671) / Prevención de riesgos eléctricos (0671)
 Gestió del muntatge d’instal·lacions solars fotovoltaiques (0671) / Gestión del montaje de instalaciones solares
fotovoltaicas (0671)
 Formació i orientació Laboral (0687) / Formación y Orientación Laboral (0687)
 Empresa i iniciativa emprenedora (0688) / Empresa e iniciativa emprendedora (0688)
 Anglés Tècnic I-S (CV0003) / Inglés Técnico I-S (CV0003)
2n CURS / 2º CURSO
 Sistemes d’energies renovables (0680) / Sistemas de energías renovables (0680)
 Configuració d’instal·lacions solars fotovoltaiques (0681) / Configuración de instalaciones solares fotovoltaicas (0681)
 Gestió del muntatge de parcs eòlics (0683) / Gestión del montaje de parques eólicos (0683)
 Operació i manteniment de parcs eòlics (0684) / Operación y mantenimiento de parques eólicos (0684)
 Anglés Tècnic II-S (CV0004) / Inglés Técnico II-S (CV0004)
 Projecte d’energies renovables (0686) / Proyecto de energías renovables (0686)
 Formació en Centres de Treball (0689) / Formación en Centros de Trabajo (0689)

Alcoi / Alcoy, a ____ de ____________ de 20__

(Firma de l’alumne/a)
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