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Sol·licitud de canvi d’itinerari i/o d’idioma a Batx illerat [per triplicat, abans del 25 de setembre] 
 
Nom i cognoms de l’alumne/na Data naixement Data de presentació 

 

SOL·LICITA:  Que vol canviar de: 
� Modalitat 

per al nivell de 
� 1r de BTX 

del curs escolar ______________ � Itinerari   
� Idioma 1LE � 2n de BTX 

 
DE 

 

A 

� HUMANITATS I  
CIÈNCIES SOCIALS  

� 1 Ciències socials 
� HUMANITATS I  

CIÈNCIES SOCIALS  
� 1 Ciències socials 

� 2 Humanitats � 2 Humanitats 

� ARTS � 3 Arts Plàstiques, Imatge i Disseny � ARTS � 3 Arts Plàstiques, Imatge i Disseny 

� CIÈNCIES 
I TECNOLOGIA 

� 4 Tecnològic 

� CIÈNCIES 
I TECNOLOGIA 

� 4 Tecnològic 

� 5 Ciències i Tecnologia � 5 Ciències i Tecnologia 

� 6 Ciències � 6 Ciències 

           

� 1LE: Anglès     � 1LE: Anglès    

� 1LE: Francès     � 1LE: Francès    

 

 Conformitat de les famílies 
si l’alumne/na és menor d’edat 

Signatura de l’alumne/na signat 

La resolució es podrà recollir a Secretaria no més tard del 30 de setembre 

 
Resolució de la sol·licitud de canvi d’itinerari i/ o d’idioma a Batxillerat 
 

� No s’autoritza per ___________________________________________ 
� S’autoritza que canviï de  �  Modalitat  �  Itinerari  �  Idioma 1LE 

En el cas de matèries que tinguin continuïtat en els dos anys, el centre vetllarà perquè l’alumne/na pugui adquirir els coneixements més 
essencials no cursats: _____________________________________________________ 

Si l’alumnat no tingués superada alguna matèria de primer curs, aquesta s’haurà de superar durant el segon curs: ________________ 

OBSERVACIONS:  

 

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 de canvi  d’itinerari i/o d’idioma a Batxillerat 
 
Anotat el canvi  �  Modalitat  �  Itinerari  �  Idioma 1LE a la documentació del procés d’avaluació 
 
 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 

 


