ANULACIÓN DE MATRÍCULA DE MÓDULOS CONCRETOS EN LA MODALIDAD A DISTANCIA
CICLO FORMATIVO DE GS DE GESTIÓN DE VENTAS Y ESPACIONS COMERCIALES LOE
El/la alumno/a
con DNI nº

matriculado en la modalidad DISTANCIA.

EXPONE:
Que atendiendo a lo que dispone el art. 6 de la Orden de 4 de julio de 2008 de la Conselleria de
Educación, Formación y Empleo, el alumno podrá 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.
SOLICITA:
La anulación de la matrícula para el curso académico ______________ de los siguientes
módulos:
Primer curso
□ 0623 Gestión económica y financiera de la empresa (192)
□ 0930 Políticas de marketing (192)
□ 0931 Marketing digital (160) – CV0003. Inglés técnico I-S (96)
□ 1010 Investigación comercial (128)
□ 0179 Inglés (96)
□ 0933 Formación y orientación laboral (96)
Segundo curso
□ 0625 Logística de almacenamiento (120)
□ 0626 Logística de aprovisionamiento (100) – CV0004 Inglés técnico II-S (40)
□ 0926 Escaparatismo y diseño de espacios comerciales (80)
□ 0927 Gestión de productos y promociones en el punto de venta (80)
□ 0928 Organización de equipos de ventas (80)
□ 0929 Técnicas de venta y negociación (100)
□ 0932 Proyecto de gestión de ventas y espacios comerciales (40)

Valencia, a

Sello del centro

de

de

Firma del alumno/a

SRA. DIRECTORA DEL CENTRE ESPECÍFIC D’EDUCACIÓ A DISTÀNCIA DE LA COMUNITAT
VALENCIANA (CEEDCV)

ANUL·LACIÓ DE MATRÍCULA DE MÒDULS CONCRETS EN LA MODALITAT A DISTÀNCIA
CICLE FORMATIU DE GS DE GESTIÓ DE VENDES I ESPACIS COMERCIALS LOE
El/la alumne/a
amb DNI núm.

matriculat en la modalitat DISTÀNCIA.

EXPOSA:
Que atenent el que disposa l'art. 6 de l'Ordre de 4 de juliol de 2008 de la Conselleria
d'Educació, Formació i Ocupació, l'alumne podrà sol·licitar l'anul·lació o renúncia de la
matrícula de mòduls concrets i en aquest cas perdrà els drets a l'ensenyament, avaluació i
calificació d'aquests mòduls.
SOL·LICITA:
L'anul·lació de la matrícula per al curs acadèmic ______________ dels següents mòduls:
Primer curs
□ 0623 Gestió econòmica i financera de l'empresa (192)
□ 0930 Polítiques de màrqueting (192)
□ 0931 Màrqueting digital (160) – CV0003. Anglés tècnic I-S (96)
□ 1010 Investigació comercial (128)
□ 0179 Anglés (96)
□ 0933 Formació i orientació laboral (96)
Segon curs
□ 0625 Logística d'emmagatzematge (120)
□ 0626 Logística d'aprovisionament (100) – CV0004 Inglés tècnic II-S (40)
□ 0926 Aparadorisme i disseny d'espais comercials (80)
□ 0927 Gestió de productes i promocions en el punt de venda (80)
□ 0928 Organització d'equips de vendes (80)
□ 0929 Tècniques de venda i negociació (100)
□ 0932 Projecte de gestió de vendes i espais comercials (40)

València, a

Segell del centre

de

de

Signatura de l'alumne/a.

SRA. DIRECTORA DEL CENTRE ESPECÍFIC D’EDUCACIÓ A DISTÀNCIA DE LA COMUNITAT
VALENCIANA (CEEDCV)

