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SOL·LICITUD d’EXEMPCIÓ de LLENGUA CATALANA  i 
LITERATURA DE BATXILLERAT 

 

............................................................................................, amb DNI / Passaport / NIE 

........................................., nascut/da el ................................................, amb domicili a 

................................................................................, .................................................., CP 

................................., i telèfon .............................................. 

 

Exposo:  

Que estic matriculat/ada com a alumne/a de l'Institut Pere Vives del curs de batxillerat i em 
trobo en la situació següent:  

 Els meus estudis anteriors s’han desenvolupat fora de Catalunya i mai he estat 
avaluat/ada de Llengua catalana i literatura i no procedeixo de la Comunitat Valenciana 
ni de les Illes Balears.  

 Vaig obtenir exempció de Llengua catalana i literatura per a batxillerat el curs passat 
2017/2018, per primera i única vegada. Adjunto fotocòpia compulsada.  

 
Per justificar aquesta situació adjunto la documentació següent:  

 Pels alumnes procedents de fora d’Espanya, original i fotocòpia de la credencial de 
convalidació o bé del “Volant per a la inscripció condicional en centres educatius o en 
exàmens oficials realitzats fora d’Espanya.  

 Pels alumnes procedents d’altres comunitats autònomes, certificat acadèmic o bé 
fotocòpia compulsada de l'historial acadèmic o documentació equivalent, amb constància 
dels ensenyaments i matèries cursats al llarg de tota l'escolarització, dels llocs on s'han 
portat a terme i de la data d'incorporació a un centre educatiu de Catalunya.  

 Expedient acadèmic complert de primària i secundària. 

 Fotocòpia del DNI / Passaport/ NIE. 

 Informe del departament de Llengua catalana de l'Institut Pere Vives sobre les meves 
circumstàncies acadèmiques.  

 

Demano: 

Que s’admeti aquesta sol·licitud per trametre-la a la Comissió Tècnica Reguladora de 
l'Ensenyament del català del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya, per tal 
d’obtenir l’exempció de Llengua catalana i literatura per al curs de Batxillerat.  

 
Igualada, ...... de ............................ de .............. 

 
Direcció de l’Institut Pere Vives  

 

D’acord amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), 
l’Institut Pere Vives us informa que les dades que proporcioneu seran incorporades i tractades en fitxers de la responsabilitat del 
Departament d’Educació, la finalitat dels quals és la gestió de l’acció educativa.  eniu dret a accedir, rectificar, suprimir, oposar-vos al 
seu tractament i sol·licitar-ne la limitació en les condicions previstes per la legislació vigent. Per exercir aquest dret heu d’enviar un escrit 
adre at a la direcció del centre educatiu.  
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