IES JOAN RAMIS I RAMIS
PREFECTURA D’ESTUDIS

Model MD010203

Actualitzat: 15/01/2020

Sol·licitud anul·lació voluntària de matrícula
Cicles Formatius Grau Superior

Núm. d’expedient (a complimentar pel centre): _________
Termini: 20 d’abril
En/Na

__________________________________________,

amb

DNI/NIE/Passaport

_______________, domiciliat/da al C/ ____________________________, núm. _________ de
_______________, CP 07___, núm. de telèfon _______________ i email: _________________
EXPÒS:
Que em vaig matricular a l’IES Joan Ramis i Ramis durant el curs 20 ___ / 20 ___, al ____ curs
del Cicle Formatius de Grau Superior. Que m’és impossible continuar amb els estudis esmentats,
perquè es dóna alguna de les circumstàncies indicades a l’Ordre de la Consellera d’Educació de
13 juliol de 2009, que s’indiquen a continuació:
a. Malaltia perllongada de caràcter físic o psíquic.
b. Incorporació a un lloc de feina.
c. Obligacions de tipus familiar o personal que impedeixin una dedicació normal a
l’estudi.
d. Casos excepcionals de malaltia o d’accident greu sobrevingut amb posterioritat al
termini màxim per sol·licitar-ho.
e. Altres circumstàncies que impossibilitin cursar el cicle formatiu, sempre que siguin
considerades importants; com per exemple, un deure inexcusable de caràcter públic o
professional, la concessió de beques per cursar estudis a l’estranger, etc. A indicar a
continuació:
_________________________________________________________________
Per això,
SOL·LICIT:
L’anul·lació total de la matrícula
L’anul·lació parcial de la matrícula (especificar els mòduls i/o assignatures):
▪
▪
▪

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

Maó, ____ de/d’ _______________ de 20 ___
Pare/Mare/Tutor/a

Alumne/a

(Si l’alumne/a és menor d’edat)

Per a tramitacions cal aportar el DNI/NIE/Passaport o d’altre document identificatiu, en compliment de la Llei Orgànica 3/2018,
de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDP 3/2018).
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Amb la present sol·licitud es comunica a l’alumne/a, i als seus pares, en cas de què sigui menor
d’edat, que la baixa voluntària de tota la matrícula comporta la pèrdua del dret a la reserva de
la plaça per a cursos acadèmics posteriors, i que per si vol continuar aquests estudis en el futur,
haurà de concórrer novament al procediment general d’admissió de l’alumnat al cicle
formatiu de formació professional.

