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Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació

Institut Joan Brudieu
Sol·licitud de divisió d’un curs de batxillerat en dos anys acadèmics basant-se en la pràctica esportiva
en un pla de tecnificació esportiva
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 _____ BTX en aquest centre i que està cursant
simultàniament la pràctica esportiva de __________________________________ en un pla de tecnificació esportiva.
SOL·LICITO:
Que em sigui permès de cursar el currículum de ____ curs de batxillerat dividit en dos anys acadèmics, i amb la distribució
de matèries següent:
Primer any

Matèries

Segon any

Matèries

(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____
La resolució es podrà recollir a Secretaria 10 dies després de la data de presentació

Resolució de la sol·licitud de divisió d’un curs de batxillerat en dos anys acadèmics basant-se en la
pràctica esportiva en un pla de tecnificació esportiva


No s’autoritza per ___________________________________________

 S’autoritza cursar el ____ curs de batxillerat dividit en dos anys acadèmics
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 de la sol·licitud
Anotada la divisió del curs de BTX en dos anys en el currículum de l’alumnat

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

Aquest document (D-PR-C0102-134_BTX_EFI_Instancia_i_resolucio_curs_en_dos_anys) pot quedar obsolet una vegada imprès (8-oct.-19)
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