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SOLICITUDE DE BAIXA VOLUNTARIA DE MATRÍCULA
D/Dna. ……………………………………………………………………………………
en calidade de □ pai □ nai □ titor legal □ propio interesado
do alumno ………………………………………………….........................................
de
□ …..º da ESO
□ …..º da FPB
□ …..º de Bacharelato
□ …..º do FPB Informática e comunicacións
□ …..º do CFGM Xestión administrativa
□ …..º do CFGS Administración e finanzas
□ …..º do CFGM Instalacións de telecomunicacións
EXPON:
Que en virtude da normativa establecida ao respecto (capítulo III da Orde do 12 de xullo de 2011 pola
que se regulan o desenvolvemento, a avaliación e a acreditación académica do alumnado das
ensinanzas de formación profesional inicial), desexa proceder á baixa voluntaria da súa matrícula.
o Que é sabedor que as solicitudes voluntarias de baixa de matrícula, con anterioridade á data
límite para solicitar a anulación de matrícula non computarán para efectos de convocatorias
consumidas.
o Que coñece que as solicitudes voluntarias de baixa de matrícula por parte do alumnado, con
posterioridade á data límite para solicitar a anulación de matrícula, terán os mesmos efectos
que as baixas de oficio, e por tanto computará para efectos de convocatorias consumidas.
o Que coñece que a reincorporación ás mesmas ensinanzas requirirá someterse a un novo
proceso de admisión.
Que en virtude da normativa establecida ao respecto (artigo 11 da Orde do 24 de xuño de 2008 pola
que se desenvolve a organización e o currículo das ensinanzas de bacharelato) o alumnado de
bacharelato pode solicitar a anulación de matrícula antes do 30 de abril alegando enfermidade,
traballo ou obrigas familiares ou persoais.
Que foi informado que a baixa de matrícula supón facelo en tódalas materias nas que estivera
matriculado (incluídas as materias pendentes), quedando anuladas as todas as cualificacións das tres
avaliacións deste curso.
SOLICITA:
A baixa voluntaria da súa matricula na ensinanza de ……………………… en que está admitido/a no
actual curso polo seguinte motivo:
...……………………………………………………………..................................
...……………………………………………………………..................................

En Boiro, a ..................... de ................... do .....................
O pai/nai/titor legal/interesado

Asdo.:

Sr/a Director/a do IES Espiñeira de Boiro

