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Departament d’Educació

Institut Joan Brudieu
Pla individual per a l’alumnat de 1r de BTX que té 3 o 4 matèries pendents de 1r de BTX, que opta a voler realitzar
el Treball de Recerca de 2n de BTX i que vol anar d’oient a les matèries de B1 ja superades

DADES DE L’ALUMNE/A
Nom i cognoms de l’alumne/a

DNI o passaport

Any acadèmic

Curs, grup i nivell

Data de naixement

S’ha matriculat només de les 3 o 4
matèries pendents de B1

Nom i cognoms del pare o de la mare o del tutor/ra legal de l’alumne/a (Només si l’alumne/a és menor d’edat)

DNI o passaport

PROFESSIONALS QUE INTERVENEN
Coordinador/ra Pedagògic

Coordinador/ra de Batxillerat

Professorat tutor de grup que intervé amb l’alumne/na en el moment de dissenyar el Pla Individualitzat

ITINERARI ACADÈMIC. RELACIÓ DE MATÈRIES I ENSENYAMENTS
Matèries ja aprovades (B1)
a què opta per assistir d’oient

Matèries soltes matriculades (B1)

Matèries de (B2) adequades
per a complementar
Treball de Recerca

HORARI
Horari de l’alumne/a on cal especificar les matèries matriculades de B1 i les matèries ja aprovades de B1 a què opta anar
d’oient. El Treball de Recerca no té horari fix, però es dóna per finalitzat després de les vacances de Nadal.
Curs:20___ - 20___

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

08:45 a 09:40
09:40 a 10:35
10:35 a 11:30
12:00 a 12:55
12:55 a 13:50
13:50 a 14:45
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COMPROMÍS DE L’ALUMNAT
L’alumne/a DÓNA LA SEVA EXPRESSA CONFORMITAT al contingut del Pla Individual i ES COMPROMET
EXPLÍCITAMENT a aprofitar l’ensenyament de totes les matèries que li han estat assignades, fins i tot de les que ha
optat assistir d’oient, la qual cosa comporta:
•
•
•
•

Assistència regular a totes les classes. (No faltar a més del 10% de les hores de cada matèria sense motiu justificat.)
En cas d’absència per malaltia, es compromet a aportar certificació mèdica si cal .
Demostrar una actitud participativa en totes les activitats que es duguin a terme en les matèries assignades. Això
inclou fer els deures, llegir els llibres programats i presentar els treballs dintre dels terminis establerts.
Presentar-se a tots els exàmens i controls tant en les avaluacions parcials com en la final.
No acumular retards ni tenir faltes de disciplina o expulsions.

L’alumne/a és conscient que l’incompliment d’un d’aquests compromisos en alguna de les matèries assignades podrà
suposar l’anul·lació del dret d’assistir com a oient en aquestes matèries.
L’alumne/a és conscient que l’equip docent pot revisar en qualsevol moment aquests compromisos i que ho farà
necessàriament després de la preavaluació i de cada avaluació.
Aquest acord és conegut i acceptat, en cas que sigui menor de 18 anys, pels seus pares/tutors legals

REVISIÓ DEL PLA INDIVIDUAL (DATES I ACORDS)

Autoritzat i aprovat

Conformitat

(signat)

(signat)

Xavier Falcó i Gres
Director

Alumne/na

Família (només si l’alumne/na és menor d’edat)

La Seu d’Urgell, ___ d_____________ de 20___
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