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Sol·licitud de convalidació de matèries de BTX a l’alumnat amb dedicació significativa a l’esport 
 

Nom i cognoms del pare, mare o tutor/ra legal de l’alumne/a DNI / NIE / passaport 

Nom i cognoms de l’alumne/a Data de naixement alumne/a 

 
EXPOSO: 
 
Que, en el curs acadèmic 20___-20___, el nostre fill/filla cursa en aquest centre el 

 B1: 1r BTX   A  C   Humanitats   1  2   
 B2: 2n BTX   B  D   Arts   3     

         Ciències   4  5  6 

 
Que simultanieja els estudis de BTX amb la pràctica intensiva a l’esport i adjunto el certificat corresponent de: 
 
 el CENTRE DE TECNIFICACIÓ ESPORTIVA, de la Seu d’Urgell, en un pla de tecnificació esportiva:  

 Piragüisme --  Esquí  

 el Consell Català de l’Esport, en què consta que l’alumne/a figura en el programa de tecnificació esportiva (ARC) de 
la federació catalana corresponent. 

 
SOL·LICITO: 
 
Que, d’acord amb el que es preveu per a l’organització i funcionament dels centres educatius de Batxillerat per al present 
curs, i amb el que preveuen la Resolució de 19 de desembre de 2005 (R.1785/05) i la Resolució de 25 d’abril de 2006 
(R.370/06) per les quals s’autoritzen modificacions curriculars per a les etapes d’ESO i BTX per a l’Institut Joan Brudieu 
de la Seu d’Urgell (1), 
 

   Nom B1 B2 

es convalidin 
 la matèria d’educació física   2h   
 la matèria de la franja d’específiques _________________  4h  4h 

es substitueixi  la matèria de tutoria   1h  1h 

 
(1) • A l’alumnat que realitza la pràctica intensiva a l’esport se li poden reconèixer les següents matèries: la matèria d’Educació física 

i les matèries corresponents a la franja d’específiques (fins a un màxim de 4 h per curs). 
• A l’alumnat que realitza pràctica esportiva al Centre de Tecnificació Esportiva se li pot substituir la següent matèria: Tutoria (sempre 

i quan la seva assistència no sigui obligada i justificada a les activitats de la Tutoria) 
 • L’alumnat que en cada curs de batxillerat cursa més de tres matèries de modalitat, per haver triat com a optativa/específica una 

quarta matèria de modalitat, pot demanar el reconeixement d’una matèria, encara que sigui de modalitat, si aquesta matèria 
excedeix de tres el nombre de matèries de modalitat que cursa. 

 • Les matèries que s’hagin reconegut no tenen qualificació ni computen als efectes de càlcul de la nota mitjana. 
 

CONDICIONS: Per a l’alumnat del Centre de Tecnificació Esportiva, totes les hores convalidades i/o substituïdes seran realitzades en 
un espai a determinar del centre sota la supervisió d’un docent del Centre de Tecnificació Esportiva. 

 

Informació bàsica sobre protecció de dades  
Responsable del tractament: Direcció del centre educatiu.  
Finalitat: Gestió de la acció educativa i orientadora.  
Legitimació: Missió d'interès públic.  
Destinataris: Administració educativa. No se cediran les dades personals a tercers, llevat que hi obligui la normativa aplicable, o ho 
hàgiu consentit prèviament.  
Drets: Accedir a les dades, rectificar-les i suprimir-les, oposar-se'n al tractament, i sol·licitar-ne la limitació.  
Informació addicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a la pàgina 
http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/proteccio-dades/informacio-addicional-tractaments/alumnes-centres-departament.html 
 
 He llegit la informació bàsica sobre protecció de dades 

 

(signat) (signat) 

Alumne/na Família (només si l’alumne/na és menor d’edat) 
 
La Seu d’Urgell, ____ d______________ de 20____ 
 
 

SR/A.  DIRECTOR/A DE L' INSTITUT JOAN BRUDIEU 
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