
IES SINEU

FULL D'ELECCIÓ D'ITINERARI PER AL CURS 2020-21

Nom i llinatges:......................................................................................................................... 

Curs i grup: ..............

3r ESO CURS 2020-21

Has de triar una assignatura específica d'entre les opcions que s'indiquen a continuació. Marca per ordre de 
preferència de l'1 al 3 posant el NÚMERO corresponent al quadre del costat:

Alemany

Música II

Educació Plàstica, Visual i Audiovisual II

Has de triar amb una X una d’aquestes dues matèries: Valors ÈTICS

 Religió CATÒLICA

En el cas que hagis estat proposat per cursar el Programa de Millora de l’Aprenentatge i el Rendiment has de marcar amb 
una X el quadre següent:

PMAR

Sineu, ........ de ....................... de 2020

Signatura de l’alumne/a Signatura del pare, mare o tutor legal 

Nom: …………………………………….

IES Sineu – Carretera de LLoret de Vistalegre s/n – 07510 SINEU (Mallorca) – Tel. 971 520 268-971 855 127  Fax. 971 855 023
Correu electrònic: iessineu@educacaib.eu

CODI DE CENTRE 07008481– CIF. S0700011J



FULL D'ELECCIÓ D'ITINERARI PER AL CURS 2020-21

Nom i llinatges:......................................................................................................................... 

Curs i grup: ..............

En aquest document s'elegeixen les assignatures per al proper curs. En el moment de formalitzar la matrícula ja no es
tornarà a demanar quines matèries es trien perquè ja es considerarà feta l'elecció.  Per això heu d'emplenar l'opció
que triau per al cas que promocioneu al curs següent. 

SEGON CURS D’ESO   (en el cas de repetir)

IMPORTANT: 

Has de cursar una assignatura específica d'entre les opcions que s'indiquen a continuació. Marca per ordre de 
preferència de l'1 al 2 posant el NÚMERO corresponent al quadre del costat:

Alemany

Música II

Educació Plàstica, Visual i Audiovisual II

Has de triar amb una X una d’aquestes dues matèries: Valors ÈTICS

Religió CATÒLIC

En el cas que hagis estat proposat per cursar el Programa de Millora de l’Aprenenatge i el Rendiment has de marcar 
amb una X el quadre següent:

PMAR

Signatura de l’alumne/a Signatura del pare, mare o tutor legal 

Nom: …………………………………….

Sineu, ………,de …………………………………...de 2020

IES Sineu – Carretera de LLoret de Vistalegre s/n – 07510 SINEU (Mallorca) – Tel. 971 520 268-971 855 127  Fax. 971 855 023
Correu electrònic: iessineu@educacaib.eu
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