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SOL·LICITUD TÍTOL DE BATXILLERAT I HISTORIAL ACADÈMIC
SOLICITUD TÍTULO DE BACHILLERATO E HISTORIAL ACADÉMICO
1. REQUISITS D'ESTUDIS.

1. REQUISITOS DE ESTUDIOS.

Poden sol·licitar el títol de batxillerat i l'historial
acadèmic, aquells alumnes que hagin aprovat totes les
assignatures.

Pueden solicitar el título de bachillerato y el historial
académico, aquellos alumnos que hayan aprobado
todas las asignaturas.

2. PROCEDIMENT.

2. PROCEDIMIENTO.

Per a formalitzar la sol·licitud s'ha de sol·licitar en
administració les instàncies corresponents i els impresos
de taxes.
És necessari tenir en compte que per a poder realitzar la
matrícula per a la PAU és necessari haver sol·licitat el
títol de batxillerat.

Para formalizar la solicitud se tiene que solicitar en
administración las instancias correspondientes y los
impresos de tasas.
Es necesario tener en cuenta que para poder realizar
la matrícula para la PAU es necesario haber solicitado
el título de bachillerato.

3. DOCUMENTACIÓ.

3. DOCUMENTACIÓN.

TOTS ELS SOL·LICITANTS HAN D'ADJUNTAR:
Model de sol·licitud correctament emplenat
per a sol·licitar el títol de batxillerat
Model de sol·licitud correctament emplenat
per a sol·licitar l'Historial Acadèmic.
Fotocòpia del DNI/NIE
Rebut d'haver abonat les taxes corresponents.

TODOS LOS SOLICITANTES TIENEN QUE ADJUNTAR:
Modelo de solicitud correctamente rellenado
para solicitar el título de bachillerato
Modelo de solicitud correctamente rellenado
para solicitar el Historial Académico.
Fotocopia del DNI/NIE
Recibo de haber abonado las tasas
correspondientes.

4. IMPORT DE LES TAXES

4. IMPORTE DE LAS TASAS

ORDINÀRIA
ORDINARIA

SEMIGRATUÏTA
SEMIGRATUITA
- Família nombrosa - monoparental
ordinària
Familia numerosa - monoparental
ordinaria
- Discapacitat (>=33%)
Discapacidad (>=33%)

TÍTULO BACHILLERATO
TÍTOL BATXILLERAT

44,52 €

22,26 €

HISTORIAL ACADÈMIC

4,28 €

2,14 €

GRATUÏTA
GRATUITA
- Família nombrosa - monoparental
especial
Familia numerosa - monoparental
especial
- Víctima violència de gènere - terrorisme
Víctima violencia de género - terrorismo

Castalla, a 20 de mayo de 2018 / Castalla a 20 de maig de 2018
SECRETARÍA / SECRETARIA

EXEMPT
EXENTO
EXEMPT
EXENTO

