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Canvi sobre l’opció per a la Formació religiosa o d e Cultura i valors ètics 
 
 
Cognoms i nom de l’alumne/na: 
_____________________________________________ 
Cognoms i nom del pare o de la mare o del tutor/ra legal de l’alumne/na: 
_____________________________________________ 
DNI o passaport del pare o de la mare o del tutor/ra legal de l’alumne/na: 
_____________________________________________ 
 
 
VOLEM: 
 

que el nostre fill/filla que està matriculat a 

� 1r ESO Grup 
� 2n ESO 
� 3r ESO 
� 4t ESO 

 
modifiqui l’opció que en el moment de la seva matrícula al centre va fer sobre formació religiosa i a 
partir del curs 20__/__ 

 
rebi : 

 
 � Formació Religiosa.  

� Formació de Cultura i Valors Ètics 
 
 
 
 
(firma del pare o de la mare o del tutor/ra legal de l’alumne/na) 

 
La Seu d’Urgell, ____ d______________ de 20____ 
 
 
 
 

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

Instruccions per l’organització i el funcionament d els centres públics d’educació secundaria 
 

D’acord amb la normativa vigent, l’ensenyament de la religió té caràcter optatiu per als alumnes i és d’oferta 
obligatòria per als centres. 

El centre ha d’oferir als alumnes de nou ingrés la possibilitat d’optar a rebre l’ensenyament de la religió, mitjançant 
el full de preinscripció o una declaració d’acord amb el model “Declaració sobre l’opció per rebre l’ensenyament de la 
religió o l’atenció educativa alternativa per als alumnes de nou ingrés en el centre” (educació infantil, educació primària, 
ESO o batxillerat), segons l’etapa educativa que correspongui. 

Els pares o tutors legals dels alumnes, per iniciati va pròpia, poden modificar l’opció feta comunicant- ho per 
escrit al director o directora del centre abans de l’inici de cada curs.  


