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Institut Joan Brudieu
Sol·licitud d'exempció del Treball de Recerca
Nom i cognoms de l’alumne/na

DNI o passaport

Data de naixement

EXPOSO:
Que, en el curs acadèmic 20___-20___, estic matriculat a 2n BTX en aquest centre.
SOL·LICITO:
Que, d’acord amb allò que preveu la normativa vigent, pugui obtenir l’exempció del Treball de Recerca, a partir d’una
de les situacions següents:
Provenir d’una altra comunitat autònoma o d’un altre país i haver-se incorporat al nou centre a partir del segon
trimestre del segon curs de batxillerat. Tanmateix, en cas que no completi el batxillerat en l’any de la seva
incorporació, aquest alumne haurà de fer el treball de recerca durant l’any acadèmic següent, sens perjudici de la
seva exempció si es troba en la situació següent.
Provenir d’una altra comunitat autònoma i incorporar-se al sistema educatiu a Catalunya amb cinc o menys
matèries per completar el batxillerat.
Tenir la titulació de tècnic o tècnic superior de formació professional específica, d’arts plàstiques i disseny o
d’ensenyaments esportius a segon de batxillerat (article 6.5 de l’Ordre EDU/554/2008)
Haver cursat COU i haver-ne aprovat almenys una assignatura.

Conformitat de les famílies
si l’alumne/na és menor d’edat
Signatura de l’alumne/na

signat

Resolució d’exempció del Treball de Recerca
No s’autoritza per ___________________________________________
S’autoritza l’exempció del Treball de Recerca
Contra aquesta resolució l’alumnat podrà presentar, per mitjà del centre, un recurs a la direcció dels serveis territorials a
Lleida, la qual resoldrà definitivament.
(Signat)

Xavier Falcó i Gres
Director
La Seu d'Urgell, a ____ d________________ de 20__

Seguiment de la resolució d’exempció del Treball de Recerca
Anotada exempció a la documentació del procés d’avaluació
Vist i plau
Signatura de l’administrativa

signat

Elena Ripoll Gassó
Secretària
Aquest document s’haurà d’arxivar a l’expedient de l’alumne/na
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