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FULL DE MATRÍCULA 1r Curs d’ESO Curs 20___ / 20___

DADES PERSONALS:  Cognoms i Nom:

 NO hi ha cap canvi respecte les dades del passat curs (domicili, dades de contacte, autoritzacions...).

 SÍ hi ha canvis -o nou/nova- respecte del passat curs ==> Cal reomplir els fulls pertinents amb les dades.

DADES ACADÈMIQUES: Repeteixes enguany Sí  / No 

T’incorpores a un grup amb Programa d’: Ensenyament en valencià (PEV)  / Incorporació progressiva (PIP) 

Matèries troncals de PRIMER D’ESO

Geografia i història (3h) – Llengua castellana i literatura (3h) –  Matemàtiques (4h) – Biologia (3h)

Anglés (4h)  o Francés (4h)  (assenyala amb una X l’idioma que has cursat en primaria)

Assignatures específiques de PRIMER D’ESO

Educació Física (2h) – Música (2h) – Tecnologia (2h) 

Valors ètics (1h)  o Religió (1h)  (assenyala amb una X l’assignatura que has de cursar )

Lliure configuració autonòmica de PRIMER D’ESO:     Valencià: Llengua i Literatura (3h),     Tutoria (1h)

Una Assignatura a triar entre (numera per ordre de preferència):

Informàtica (2h) Taller de Reforç en Valencià (2h)

Segona Llengua Estrangera -Francés- (2h) Taller de Reforç en Matemàtiques (2h)

Educació Plàstica, Visual i Audiovisual (2h) Taller de Reforç en Castellà (2h)

Cultura Clàssica (2h)

Llíria, a ___ d' ____________________ de 20__

Signatura (de l'alumne/a si major d'edat, o Mare, Pare, Tutora legal, tutor legal segons circumstàncies del quadre següent)
Firma (del/de la alumno/a si mayor de edad, o Madre, Padre, Tutora legal, Tutor legal según circunstancias del siguiente cuadro).

DADES ADICIONALS / DATOS ADICIONALES:
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:

  Cal presentar documentació justificativa

Es necesario presentar documentación 
justificativa

Hi ha limitació de la pàtria potestat d’algun dels progenitors?:
¿Existe limitación de la patria potestad de alguno de los progenitores?:

Sí  No 

Signatura de __________________ / Firma de __________________

DNI

Signatura de __________________ / Firma de __________________

DNI
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.
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