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Sol·licitud d’opció de matrícula a 1r de BTX d’alumna t repetidor amb 3 o 4 matèries pendents 
 
Nom i cognoms de l’alumne/na DNI o passaport Data de naixement 

 
Nom i cognoms del pare o de la mare o del tutor/ra legal de l’alumne/na DNI o passaport 

 
EXPOSO: 
 
Que, en el curs acadèmic 20___-20___, el nostre fill/filla està matriculat a 1r BTX en aquest centre. 

Que, en el curs acadèmic 20___-20___, el nostre fill/filla va finalitzar el 1r BTX amb avaluació negativa de les 3 o 4 

matèries següents:  ______________________________________________________________________________  

  ____________________________________________________________________________________________  

 
SOL·LICITO: 
 
Que, d’acord amb allò que preveu la normativa vigent quant a permanència d’un any més en el primer curs de 
batxillerat, el nostre fill/filla pugui optar: 
 
� a repetir el curs complet renunciant expressament a totes les qualificacions positives obtingudes en el curs 

finalitzat  
� a matricular-se només  de les tres o quatre matèries pendents de primer 
� a matricular-se de les tres o quatre matèries pendents de primer i poder complementar  el seu horari 

d’assistència, sense formalitzar matrícula, voluntàriament i en funció de les disponibilitats organitzatives del centre, 
amb aquelles altres matèries que la direcció del centre consideri més adequades per a la seva formació, com per 
exemple el treball de recerca . En aquest cas, el centre ha de formalitzar un pla individual  per a l’alumne/a que 
justifiqui aquesta mesura i que inclogui el compromís i l’acceptació de l’alumne/a i de les mares, pares o tutors 
legals quan aquest/a sigui menor d’edat 

 
 
(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____ 
 

 

 
Resolució d’opció de matrícula a 1r de BTX d’alumnat  repetidor amb 3 o 4 matèries pendents 
 

� S’autoritza / � No s’autoritza 
� a repetir el curs complet renunciant expressament a totes les qualificacions positives obtingudes en el curs 

finalitzat 
� a matricular-se només de les tres o quatre matèries pendents de primer 
� a matricular-se de les tres o quatre matèries pendents de primer i poder complementar el seu horari 

d’assistència, sense formalitzar matrícula, voluntàriament i en funció de les disponibilitats organitzatives del 
centre, amb aquelles altres matèries que la direcció del centre consideri més adequades per a la seva formació, 
com per exemple el treball de recerca. En aquest cas, el centre ha de formalitzar, per a l’alumne/a, un pla 
individual  que justifiqui aquesta mesura i que inclogui el compromís i l’acceptació de l’alumne/a i de les mares, 
pares o tutors legals quan aquest/a sigui menor d’edat 

 
Informació complementària  

(Signat) 
 
 
Xavier Falcó i Gres 
Director 
 
La Seu d'Urgell, a ____ d________________ de 20__ 
 


