ANNEX 5
Sol·licitud d’inscripció per fer la prova lliure per obtenir el títol de batxiller per a
persones més grans de vint anys
1 SOL·LICITANT
1r llinatge

2n llinatge

DNI/NIE/passaport

Sexe

Data de naixement

Adreça

Matèries
Comunes

Arts
Ciències

Humanitats i
Ciències
Socials

Codi postal
Telèfon 1

Telèfon 2

SOL·LICIT LA INSCRIPCIÓ/CONVALIDACIÓ DELS EXERCICIS
SEGÜENTS:
I: inscripció (Implica la renúncia a la qualificació anterior per a
aquesta convocatòria.)
QA: qualificada anteriorment (S’ha de presentar la documentació
acreditativa, si escau.)
QA I

Primera Llengua
Estrangera

QA I

Llengua Catalana i
Literatura II





Anglès





Llengua Castellana i
Literatura II





Alemany





Història d’Espanya





Francès





Arts Escèniques





Cultura Audiovisual II





Disseny





Fonaments de l’Art II





Biologia





Dibuix Tècnic II





Física





Geologia





Matemàtiques II





Química





Economia de l’Empresa





Geografia





Grec II





Història de la Filosofia





Història de l’Art





Llatí II





Matemàtiques
Aplicades a les Ciències 
Socials II



QA I
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Nacionalitat

Localitat

Adreça electrònica

2

Nom

QA I

3

OBSERVACIONS
 Sol·licit rebre els enunciats dels exercicis de la prova en castellà.
 Sol·licit una adaptació per fer la prova per discapacitat.
Especificau la discapacitat i les adaptacions necessàries:
-

4

DOCUMENTACIÓ REQUERIDA

 Una declaració responsable de no estar matriculat en ensenyaments oficials de
batxillerat ni de tenir el títol de batxiller.

 Si escau, un certificat oficial acreditatiu de les matèries ja superades amb
avaluació positiva, si no apareixen en el GestIB.

 Si escau, un certificat de discapacitat, expedit per l’organisme oficial competent.
D’acord amb el Decret 6/2013, de 8 de febrer, de mesures de simplificació documental
dels procediments administratius, autoritz l’accés als documents o a les dades prevists en
el Catàleg de simplificació documental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, que
no present, com són:
- El document nacional d’identitat
- El certificat d’empadronament
Autoritz que es facin les consultes als fitxers públics per acreditar les dades o els
documents necessaris per presentar-se a les proves, i que els pugui obtenir en nom meu
l’òrgan competent o autoritzat, en l’àmbit de l’Administració de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears, mitjançant transmissions telemàtiques de dades o de certificacions
que els substitueixin.
Declar que són certes les dades consignades en aquesta sol·licitud, així com la
documentació que hi adjunt, i deman que se m’admeti a la prova lliure per obtenir el títol
de batxiller per a persones de més de vint anys a la convocatòria de l’any 2019.

____________________, ____ d__________ de 2019

[rúbrica]
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