
GOVERN DE LES ILLES BALEARS
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I UNIVERSITATS

SOL·LICITUD DE RENÚNCIA / BAIXA DE CICLES FORMATIUS1

(GRAU MITJÀ / GRAU SUPERIOR / FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA)
 
SOL·LICITANT
Nom i llinatges: DNI: Exp:
Adreça de notificació:
Localitat: Codi postal: Municipi:
Província: País:
Telèfon: Fax: Adreça electrònica:

EXPÒS:
1. Que estic matriculat/ada en el _______curs del Cicle Formatiu:___________________________

de grau ___________

2. Que, pel motiu que seguidament assenyal:

Malaltia perllongada de caràcter físic o psíquic.
Incorporació a un lloc de feina.
Obligacions de tipus familiar o personal que impedeixen una dedicació normal a l'estudi.
Casos excepcionals de malaltia o d'accident greu sobrevingut amb posteritat al termini     

establert dels dos mesos per poder sol·licitar l'anulació de matrícula .
Altres circumstàncies: ______________________________________________________

SOL·LICIT (triau una opció):

La renúncia a totes les convocatòries de tots els mòduls del curs (baixa en la matrícula del cicle)

La renúncia als mòduls expressats a continuació (marcau amb una X les convocatòries a les quals 
renunciau):

Nom del mòdul 1a Conv. 2a Conv. Nom del mòdul 1a Conv. 2a Conv.

Manacor  ___ d __________________ de _______ 

Vist i plau
[signatura] (pare, mare o tutor si l’alumne/a és menor d’edat)

DOCUMENTS ADJUNTS:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

SR. DIRECTOR DE L’IES MANACOR

1Termini: dos mesos abans de l'avaluació final

Camí de ses Tapereres, 32. CP 07500 Manacor (Illes Balears). Tel.971551489/Fax 971844464
www.iesmanacor.cat   iesmanacor@educacio.caib.es
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http://www.iesnacamella.org/


(A emplenar per l'Administració)

Nom i llinatges:____________________________________________________  Exp.:___________

Curs i grup:__________________________________________ Tutor:_________________________

Resolució de sol·licitud de renúncia a mòduls

Vista la sol·licitud de Renúncia presentada per l'alumne/a, matriculat/ada en aquest centre i d'acord amb
la normativa vigent,

RESOLC:
 

Donar conformitat  a l'anulació de matrícula sol·licitada.

Mòduls solts

Nom del mòdul 1a Conv. 2a Conv. Nom del mòdul 1a Conv. 2a Conv.

La renúncia a totes les convocatòries de tots els mòduls del curs (baixa en la matrícula del cicle)

No donar conformitat a l'anulació de matrícula sol·licitada. Motius: 
___________________________________________________________________________________

Manacor, _____ d_________________ de________

          El director

Miquel Amengual Gayà
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