
SOL·LICITUD DEL 
TÍTOL DE BATXILLERAT – F.P. 

Modalitat del Batxillerat: ………………………………………………..………………………… 

Cicle Formatiu: …………………………….……..……………… del Grau: ....................... 

Núm. d’expedient: .....................................  Núm. de sol·licitud: ............................... 

Llinatges: …………………………………………………………………………… Nom: …………………………………………… 

Data de naixement: ……………………………………….. Localitat: ………………………………………………………… 

Província: ………………………………………… País: …………………………. Nacionalitat: …………………………….. 

Adreça (carrer, núm. i pis): ………………………………………………………………………………………………………… 

Codi postal i localitat: ………………………………………………………….. Província: ………………………………….. 

Telèfon de contacte: ...................................................................................................................... 

Nom de pare o tutor: ………………………………………………………………………………………………………………… 

Nom de la mare o tutora: ………………………………………………………………………………………………………….. 

 En virtut de les disposicions legals vigents, després de complimentar el present 
formulari amb les meves dades personals i familiars, després d’haver superat els objectius 
assenyalats en els currículums oficials vigents i desitjant acollir-me a les disposicions vigents 
per obtenir el corresponent Títol que acrediti aquests extrems, previ pagament dels drets que 
dictamina la legalitat vigent i en espera de les comprovacions OPORTUNES, 

 SOL·LICITO 

 Que doni les ordres oportunes per a la tramitació de l’expedient necessari a fi que sigui 
expedit el meu Títol. 

A …………………………………………………………….., a …………… de/d’ ……………………………….. de ……………. 
(signatura de l’interessat o del seu representant legal) 
 
 

 

 

IES SES ESTACIONS de Palma de Mallorca 

El SR./La Sra. ………………………………………………………………………………………… es troba en condicions 
d’obtenir el Títol de: 

-         Batxillerat (modalitat: …………………………………….…………………………………………………….) 
-         F. P. (Cicle ……………………......................……………………… de grau .……….....…………….) 

havent pagat la quantitat de …………………………… euros en concepte de taxes corresponents per 
a la seva expedició, segons les disposicions vigents. 

Número de sol·licitud: ……………………… 

……………… de/d’ ………………………………………. de ………………….. 
El secretari / La secretària 

 

 

 



INSTRUCCIONS: 
 

SOL·LICITUD DEL TÍTOL DE BATXILLERAT O D’FP 
 
PROCEDIMENT 
La sol·licitud del títol de batxillerat o d’FP és obligatòria i s’ha de tramitar a través d’Internet, seguint les 
següents passes: 

- Aneu a la pàgina web de l’Institut: http://www.iessesestacions.es/ 
- Dins l’apartat de “Secretaria”, aneu a l’apartat de “Taxes per a la sol·licitud de títols oficials i de 

selectivitat”. 
- Pitgeu damunt el títol que us interessi: 

- “Batxillerat” 
- “Formació Professional de grau mitjà” 
- “Formació Professional de grau superior” 

- Trieu l’opció de tarifa normal o de família nombrosa. En aquest darrer cas, s’ha d’aportar a la 
secretaria de l’Institut la fotocòpia i l’original del carnet de família nombrosa en vigor. 

 
PAGAMENT 
Es pot pagar de dues maneres: 

- Imprimir l’imprès i anar a pagar al banc. 
- Imprimir l’imprès i pagar per Internet. 

 
PRESENTACIÓ I TERMINI 
S’ha de presentar tota la documentació a la secretaria de l’Institut (sol·licitud, rebut del pagament i 
carnet de família nombrosa si és el cas) dins els 5 dies naturals des del lliurament de les notes amb la 
proposta de titulació. 
 
 

 

http://www.iessesestacions.es/

