
Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament 

Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial  

Sol·licitud formació semipresencial ensenyaments esportius 
 
Dades personals 

Cognoms i nom DNI/NIE/passaport 
            

Adreça Municipi 
            

Codi postal Telèfon Correu electrònic 
                  

 

EXPOSO: Que en el curs escolar         estic matriculat/da a l’Institut Serrallarga al 
blo c comú del Cicle inicial de l’ensenyament esportiu de grau mitjà en: 

  Tècnic esportiu o tècnica esportiva en Busseig esportiu amb escafandre autònom 
  Tècnic esportiu o tècnica esportiva en Vela amb aparell fix 
  Tècnic esportiu o tècnica esportiva en Vela amb aparell lliure 
  Altra modalitat esportiva __________________________________________________________________________________ 

Que per circumstàncies personals acredito la incompatibilitat amb l’horari lectiu per aquest 
motiu (segons el cas, cal aportar la documentació pertinent): 

  Treball - treball com a assalariat/da: Informe de vida laboral i contracte de treball o bé 
informe de l’empresa, que indiqui l’horari de 
treball. 

- treball autònom: còpia de l’alta de l’impost d’activitats econòmiques, i rebut 
de cotització al règim especial de treballadors autònoms o 
mutualitat laboral 

  Tenir cura d’altres persones – acreditació del vincle amb llibre de família o bé 
declaració jurada de la persona interessada, i 
documentació emesa per un organisme oficial, entitat 
social, entitat sanitària o similar, relativa a la cura. 

  Altres circumstàncies excepcionals - declaració jurada de la persona interessada, i 
documentació emesa per algun organisme 
oficial, entitat social, entitat sociosanitària o 
entitat sanitària, o similar a les anteriors, 
relativa a la circumstància excepcional. 

Per això,  

SOL·LICITO:  Matricular-me en el bloc comú del Cicle inicial , en la modalitat semipresencial, de 
l’ensenyament esportiu de grau mitjà en      . 

Blanes,         

 Signatura de l’alumne/a 
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