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Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació

Institut Joan Brudieu
Sol·licitud de renúncia de les qualificacions de les matèries aprovades en el 2n curs de BTX
Nom i cognoms de l’alumne/na

DNI o passaport

Nom i cognoms del pare o de la mare o del tutor/ra legal de l’alumne/na

Data de naixement

DNI o passaport

EXPOSO:
Que, en el curs acadèmic 20___-20___, el nostre fill/filla està matriculat a 2n BTX en aquest centre.
Que, en el curs acadèmic 20___-20___, el nostre fill/filla va finalitzar el 2n BTX amb avaluació negativa de les matèries
següents: _____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
SOL·LICITO:
Que, d’acord amb allò que preveu la normativa vigent quant a permanència d’un any més en el segon curs de batxillerat,
el nostre fill/filla pugui optar a repetir la totalitat de matèries de 2n curs de BTX, tot renunciant a les qualificacions
obtingudes en les matèries aprovades, i estan informats de les condicions explícites que aquesta renuncia comporta:
•

•

De l’anul·lació de les qualificacions en queden excloses, en el cas que haguessin estat aprovades, les matèries
següents: Treball de recerca, Estada a l’empresa, i les possibles matèries pendents de primer curs que l’alumne/a
hagués superat en cursar el segon curs
L’anul·lació de les qualificacions té caràcter definitiu i irrevocable. L’any acadèmic cursat per al qual es presenta la
sol·licitud de renúncia computarà a efectes d’anys de permanència en el batxillerat en règim ordinari diürn.

(firma del pare o de la mare o del tutor/ra legal de l’alumne/na)

(firma de l’alumne/na)

La Seu d’Urgell, ____ d______________ de 20____

Documentació que cal adjuntar-hi:

•
•

Fotocòpia del DNI.
Certificació acadèmica de cadascun dels cursos en què l’alumne/a ha estat matriculat
en el batxillerat.

Informe de la direcció de l’Institut respecte a l’opció de repetir la totalitat de matèries de 2n curs de BTX
A partir de tota la informació que roman en l’Institut, la direcció de l’IES Joan Brudieu considera que la possibilitat de poder
optar a repetir la totalitat de les matèries de 2n curs de BTX, de caràcter extraordinari, tot renunciant a les qualificacions
obtingudes en les matèries aprovades,
pot afavorir / no pot afavorir
el progrés acadèmic de l’alumne/na en el batxillerat i en els seus estudis superiors.
Informació complementària

(Signat)

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

Aquest document (D-PR-C0102-116_BTX_instancia_i_informe_repeticio_total_B2) pot quedar obsolet una vegada imprès (6-maig-19)
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