
SOL·LICITUD D’EXEMPCIÓ D’EDUCACIÓ FÍSICA DE BATXILLERAT 
SOLICITUD DE EXENCIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE BACHILLERATO 

En/Na 
D/Dª 

NIF / NIE 
Telèfon 
Teléfono 

Domicili 
Domicilio 
Població (Província) 
Población (Provincia) 

Codi Postal 
Código Postal 

En representació de l’alumne 
En representación del alumno 
Matriculat (Curs/Grup) 
Matriculado (Curso/Grupo) 

Correu Electrònic 
Correo Electrónico 

EXPOSE / EXPONE 
Que segons el que disposa l’article 22 punt 4 de l’ORDE de 19 de juny de 2009, de la Conselleria 
d’Educació, per la qual es regula l’organització i el funcionament del Batxillerat diürn, nocturn i a 
distància a la Comunitat Valenciana.  
Tinc 25 anys o els compliré en l’any que finalitza el present curs i per tant, compleix els requisits per 
estar exempt de la matèria de Educació Física de 1r de Batxillerat. 

Que según lo dispuesto en el artículo 22 punto 4 de la ORDEN de 19 de junio de 2009, de la 
Conselleria de Educación, por la que se regula la organización y el funcionamiento del Bachillerato 
diurno, nocturno y a distancia en la Comunitat Valenciana. 
Tengo 25 años o los cumpliré en el año que finaliza el presente curso y por tanto, cumplo los 
requisitos para ser exento de la materia de Educación Física de 1º de Bachillerato. 

SOL·LICITE / SOLICITA 

L’exempció de la matèria de Educació Física de 1r de Batxillerat. 
Sabent que implica no ser avaluat en la matèria, que a l’expedient apareixerà la indicació de 
“EXEMPT” i per tant, no computarà en el càlcul de la meua nota mitjana de Batxillerat. 

La exención de la materia de Educación Física de 1º de Bachillerato. 
Sabiendo que implica no ser evaluado en la materia, que en el expediente aparecerá la indicación de 
“EXENTO” y por tanto, no computará en el cálculo de mi nota media de Bachillerato. 

Les dades personals que conté l’imprés podran ser incloses en un fitxer perquè siguen tractades per la Conselleria d’Educació, fent ús de les funcions pròpies que 
té atribuïdes en l’àmbit de les seues competències, i es podrà dirigir a qualsevol òrgan seu per a exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, 
segons disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE núm. 298, de 14 de desembre de 1999). 
Los datos personales contenidos en este impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por la Conselleria de Educación, en el uso de las funciones 
propias que tiene atribuidas en el ámbito de sus competencias, pudiendo dirigirse a cualquier órgano de la misma para ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición, según lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE núm 
298, de 14 de diciembre de 1999). 

Sol·licitant / Solicitante 

Firma: ___________________ 
Data /Fecha: ________________ 

Vist i Plau / VºBº 
EL DIRECTOR 

Firma: Juan García Sotos 
Data /Fecha:  

REGISTRE D’ENTRADA 
REGISTRO ENTRADA 

C/ Padre Méndez, 151
 46900 TORRENT (València) 

Tl. 961 20 61 40   Fx. 961 20 61 41 
www.iesmarxadella.org
46016397@edu.gva.es

SR. DIRECTOR DE L’INSTITUT D’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA LA MARXADELLA DE TORRENT

http://www.iesbenlliure.es/
mailto:46013062.secret@edu.gva.es
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