
Període de matrícula: del 25 al 2 de juliol els alumnes de segon.

Horari: de 9.30 a 13.30

Cal entregar a secretaria:

‐       el full de matrícula omplert,

‐       el full d’autoritzacions degudament emplenat i signat

‐       el resguard del pagament de la quota de l’associació d’alumnes (Indicar al concepte cognom alumne i estudis)

‐       IBAN: ES45 0182 35074402 0200 8667, BBVA

‐       dues fotografies de mida carnet (nom, cognoms i curs matriculat, als dors).

‐       la documentació no aportada a la preinscripció.

Dades de l’alumne:

Nom i cognoms:                                                                

Document d’identitat:                                                  Telèfon/s de contacte:

Adreça electrònica (cal escriure clar i amb majúscules):

Dades del responsable legal 1:

Parentiu:

Nom i cognoms:

Telèfon/s de contacte:

SEGON DE BATXILLERAT (2018/2019)

Comunes h Modalitat: escènic h

Llengua castalana i literatura II 2 Fonament de les arts II 4

Llengua castellana i literatura II 2 Arts escèniques 4

Llengua estrangera: Anglès II 3 Literaruta catalana 4

Història
   

3 Escenografia* 2

Història de la filosofia 3 Introducció a la literautra universal 2

Treball de recerca

Tutoria 1

*pròpies del centre

Convalidacions

setembre de 2018.

A final de curs (primera quinzena de maig) caldrà portar un certificat de notes del Conservatori on hagi estudiat. 

Tinc un títol de tècnic o tècnic superior i només vull cursar les matèries comunes (batxillerat sense modalitat

reconeguda). 

Cal portar la documentació pertinent a la secretaria de l’escola abans del dia 28 de setembre de 2018.

              Signatura i data:

(de la mare/pare/tutor en cas de ser menor d'edat)

2n BATXILLERAT modalitat arts (itinerari escènic)
Matrícula 2018‐2019

Cal portar la documentació pertinent a la secretaria de l’escola abans del dia 28 de setembre de 2018. 

(Per als alumnes que vulguin sol∙licitar convalidacions o que vulguin fer el “Batxillerat de música”):

Curso estudis de dansa o de música en una Escola de Música Autoritzada o un Conservatori i voldré sol∙licitar la

la convalidació d’assignatures optatives. Cal portar la documentació a secretaria abans del dia 30 de 

Tinc la intenció de fer el “Batxillerat de Música” i només cursaré les matèries comunes.  
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