
 
ANULACIÓN DE MATRÍCULA DE MÓDULOS CONCRETOS EN LA MODALIDAD A DISTANCIA

CICLO FORMATIVO DE GS DE 
 

El/la alumno/a  
con DNI nº  

 
EXPONE: 
Que atendiendo a lo que dispone
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 módu

 
SOLICITA: 
La anulación de la matrícula para el curso académico 
módulos: 
 
Primer curso 

□ 0623 Gestión económica y 
□ 0627 Gestión administrativa del comercio internacional
□ 0625 Logística de almacenamiento
□ 0622 Transporte internacional de mercancías (160) 
□ 0179 Inglés (96) 
□ 0829 Formación y orientación laboral

 
Segundo curso 
 

□ 0621 Gestión administrativa del transporte y la logística
□ 0624 Comercialización del transporte y la logística
□ 0628 Organización del transporte de viajeros
□ 0629 Organización del transporte de mercancías
□ 0626 Logística de aprovisionamiento
□ CV0004 Inglés Técnico 
□ 0630 Proyecto de Transporte y logística
□ 0623 Formación en centros de trabajo
 

Valencia,
 
 
 
 

Sello del centro 
 

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

 

 

ANULACIÓN DE MATRÍCULA DE MÓDULOS CONCRETOS EN LA MODALIDAD A DISTANCIA
CICLO FORMATIVO DE GS DE TRANSPORTE Y LOGÍSTICA LOE

  
 matriculado en la modalidad DISTANCIA. 

dispone el art. 6 de la Orden de 4 de julio de 2008 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 

módulos. 

para el curso académico ______________ de los siguientes 

0623 Gestión económica y financiera de la empresa (192) 
Gestión administrativa del comercio internacional (192) 

0625 Logística de almacenamiento (128) 
internacional de mercancías (160) – CV0003 Inglés Técnico 

0829 Formación y orientación laboral (96) 

0621 Gestión administrativa del transporte y la logística 
0624 Comercialización del transporte y la logística 

Organización del transporte de viajeros 
0629 Organización del transporte de mercancías 
0626 Logística de aprovisionamiento 

 
0630 Proyecto de Transporte y logística 
0623 Formación en centros de trabajo 

Valencia, a  de  de 

 Firma del alumno/a 

DEL CENTRE ESPECÍFIC D’EDUCACIÓ A DISTÀNCIA DE LA COMUNITAT 

  

 

ANULACIÓN DE MATRÍCULA DE MÓDULOS CONCRETOS EN LA MODALIDAD A DISTANCIA 
LOE 

  
 

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 

de los siguientes 

Técnico I-S (96) 

DEL CENTRE ESPECÍFIC D’EDUCACIÓ A DISTÀNCIA DE LA COMUNITAT 



 
ANUL·LACIÓ DE MATRÍCULA DE MÒDULS CONCRETS EN LA MODALITAT A DISTÀNCIA

CICLE FORMATIU DE GS DE 
 

El/la alumne/a  
amb DNI núm.  

 
EXPOSA: 
Que atenent   el que disposa
d'Educació, Formació i Ocupació, l'alumne podrà sol·licitar l'anul·lació
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 
□ 0627 Gestió administrativa del comerç internacional
□ 0625 Logística d'emmagatzematge
□ 0622 Transport internacional de mercaderies (160) 
□ 0179 Anglés (96) 
□ 0829 Formació i orientació laboral

 
Segon curs 

□ 0621 Gestió administrativa del transport i la logística
□ 0624 Comercialització del transport i la logística
□ 0628 Organització del transport de viatgers
□ 0629 Organització del transport de mercaderies
□ 0626 Logística d'aprovisionament
□ CV0004 Anglés Tècnic
□ 0630 Projecte de Transport i logística
□ 0623 Formació en centres de treball

 
 

València,
 
 
 

Segell del centre 
 
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 TRANSPORT I LOGÍSTICA LOE 

  
 matriculat en la modalitat DISTÀNCIA. 

disposa l'art.  6 de  l'Ordre  de 4 de juliol  de 2008  
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 

 

per al curs acadèmic ______________ dels següents mòduls:

0623 Gestió econòmica i financiera de l'empresa (192) 
0627 Gestió administrativa del comerç internacional (192) 
0625 Logística d'emmagatzematge (128) 

acional de mercaderies (160) – CV0003 Anglés Tècnic

0829 Formació i orientació laboral (96) 

Gestió administrativa del transport i la logística 
Comercialització del transport i la logística 
Organització del transport de viatgers 
Organització del transport de mercaderies 
Logística d'aprovisionament 

Anglés Tècnic 
ecte de Transport i logística 

Formació en centres de treball 

València, a   de   de 

 Signatura de l'alumne/a.  

SRA. DIRECTORA DEL CENTRE ESPECÍFIC D’EDUCACIÓ A DISTÀNCIA DE LA COMUNITAT 

 

ANUL·LACIÓ DE MATRÍCULA DE MÒDULS CONCRETS EN LA MODALITAT A DISTÀNCIA 
 

   

  de  la Conselleria 
o renúncia de la 

matrícula de mòduls concrets i en aquest cas perdrà els drets a l'ensenyament, avaluació i 

per al curs acadèmic ______________ dels següents mòduls: 

CV0003 Anglés Tècnic I-S (96) 

SRA. DIRECTORA DEL CENTRE ESPECÍFIC D’EDUCACIÓ A DISTÀNCIA DE LA COMUNITAT 


