Conselleria d' Educació, Investigació, Cultura i Esport

I.E.S. LAURONA - LLÍRIA

FULL DE MATRÍCULA
DADES PERSONALS:

C/ Metge. José Pérez Martínez, 6
46160 LLÍRIA (València)
Telèfon: 96 271 83 30 FAX: 96 271 83 31
Web: http://ieslaurona.edu.gva.es Correu-e: 46018621@gva.es

2n Curs de Batxillerat

Fons Social
Europeu

Curs 20___ / 20___

Cognoms i Nom:

 NO hi ha cap canvi respecte les dades del passat curs (domicili, dades de contacte, autoritzacions...).
 SÍ hi ha canvis respecte les dades del passat curs ==> Cal reomplir el full pertinent amb les noves dades.
DADES ACADÈMIQUES:

Repeteixes enguany Sí  / No 
T’incorpores a un grup de: Programa d’incorporació progressiva (PIP) 

Ciències 

Llengua Castellana i Literatura II, Matemàtiques II, Hist. Espanya
Biologia  o Física 
Dibuix Tècnic II  o Geologia  o Química 

T
r
Humanitats 
Llengua Castellana i Literatura II, Llatí II, Hist. Espanya
o
Economia de l’Empresa  o Història de l’Art 
n
Història de la Filosofia  o Grec II  o Geografia 
c
a Ciències Socials 
Llengua Castellana i Literatura II, Matemàtiques Aplicades CCSS II, Hist. Espanya
l
Economia de l’Empresa  o Història de l’Art 
s
Història de la Filosofia  o Grec II  o Geografia 
Primera Llengua Estrangera Anglés  o Francés 
Matèries de lliure configuració autonòmica:

Valencià: llengua i literatura I (3h),

Tutoria (1h)

Matèries del bloc d’assignatures específiques (4h)

Per a tots
els
batxillerats:
Cursaràs 1
de cada
bloc

Una Assignatura a triar entre (numera per ordre de preferència)
Psicologia
Tecnologies de la Informació i la Comunicació II
Ciències de la Terra i del Medi Ambient
Economia de l’empresa
Una Assignatura a triar entre (numera per ordre de preferència)
Segona Llengua Estrangera II
Tecnologia Industrial II
Fonaments d’Administració i gestió
Química
Llíria, a ___ d' ____________________ de 20__

Signatura (de l'alumne/a si major d'edat, o Mare i/o Pare segons circumstàncies del quadre següent)
Firma (del/de la alumno/a si mayor de edad, o Madre y/o Padre según circunstancias del siguiente cuadro).
DADES ADICIONALS:
Resolució de 28 de març de 2014/ Resolución de 28 de marzo de 2014
En el cas de no convivència per motius de separació, divorci o situació anàloga marcar aquesta casella:

En el caso de no convivencia por motivos de separación, divorcio o situación análoga marcar esta casilla:
Hi ha limitació de la pàtria potestat d’alguns dels progenitors?:
Sí  No 
¿Existe limitación de la patria potestad de algunos de los progenitores?:
Signatura de la Mare / Firma de la Madre
Signatura del Pare / Firma del Padre

Si només es disposa de la signatura d’un únic progenitor i no queda justificada l’absència de consentiment de l’altre, es procedirà a la tramitació de la matrícula.
Si solo se contara con la firma de un único progenitor y no quedara justificada la ausencia de consentimiento del otro, se procederá a la tramitación de la matrícula.

