Conselleria d’Educació i Universitat
IES ISIDOR MACABICH

SOL·LICITUD DE TíTOL ACADÈMIC
El/la que subscriu
1r. LLINATGE:

....................................................................................................................

DNI(1):

2n. LLINATGE:

....................................................................................................................

TFN.:

NOM:

.....................................................................

..............................................................................

DATA DE NAIXEMENT:

........................................................................................................... ...................

LOCALITAT DE NAIXEMENT:

..................................

...................................................................................................................................................................

PROVÍNCIA o PAIS NAIXEMENT:

.............................................................................................................................................

EXPOSA:
Que va finalitzar els seus estudis en l’any acadèmic i la convocatòria
que a continuació es diran i que acredita, mitjançant la presentació
del document adient, haver satisfet les taxes corresponents o estar
exempt/a del seu pagament :
- Estudis(2):

................................................................................................................................................................................................................................................

- Curs acadèmic:

..............................

- Convocatòria(3):

/

....................

..................................................................................................

SOL·LICITA:
Que mitjançant les tramitacions que pertoquin, se li expedeixi el títol
corresponent.
Eivissa,

.....................

de

....................................................................................................

de 20

.................

Signatura:
.........................................................................................................................

1

Heu d’acompanyar una fotocòpia del DNI
Indicau nom oficial dels estudis i codi. Consultau al dors.
3
Indicau convocatòria (ordinària: Maig/Juny o extraordinària:Setembre/Desembre)
2

C/ Sa Blanca Dona, s/n; APARTAT DE CORREUS 811; 07800-EIVISSA
Tlf: 971-314669-72 - Fax: 971-317652
Web: www.iesisidormacabich.es - e-mail: iesisidormacabich@iesisidormacabich.es

(Vegeu el dors) 

Denominació de les titulacions:

I-BATXILLERAT LOMCE
MODALITATS DE BATXILLERAT
Humanitats i Ciències Socials
Ciències

CODI
BHCS
BC

II-CICLES LOE
DENOMINACIÓ DEL CICLE

CODI

Cicles Formatius de Grau Mitjà
CUINA I GASTRONOMIA
ELECTROMECÀNICA DE VEHICLES AUTOMÒBILS
INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I AUTOMÀTIQUES
INSTAL·LACIONS DE TELECOMUNICACIONS
SERVEIS DE RESTAURACIÓ
INSTAL·LACIONS DE PRODUCCIÓ DE CALOR
INSTAL·LACIONS FRIGORÍFIQUES I DE CLIMATITZACIÓ

HOT 21
TMVA22
ELE 21
ELE 22
HOT 22
IMA 21
IMA 22

Cicles Formatius De Grau Superior
SISTEMES DE TELECOMUNICACIONS I INFORMÀTICS
AGÈNCIES DE VIATGES
GUIA INFOR. I ASIST. TURÍSTIQUES

ELE32
HOT32
HOT33

III-Per a altres estudis de cicles de plans ja extingits,
consultau a Secretaria
...................
Pagament telemàtic de les taxes d’un títol:
1.- Entrau a la pàgina web de l’Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB), al link:
http://www.atib.es/ta/modelos/Tasas046.aspx
2.- Al llistat desplegable d’Organismes, seleccionau: ‘Conselleria d’Educació i
Universitat’
3.- A continuació clicau sobre l’última opció: ‘Taxa per expedició de títols acadèmics,
diplomes i certificats oficials’ .
4.- Seguidament, torneu a clicar sobre el paràgraf d’informació que us apareixerà, i
5.- Per últim, triau l’opció del títol de Batxillerat o de Formació Professional que
correspongui.
Molt important!:
JUSTIFICANT PAGAMENT: Si triau l’opció de pagar amb targeta,
una vegada fets el tràmits de pagament, tancau el formulari inicial
del model 046 (no heu d’imprimir això) i premeu el botó de baix
per imprimir el justificant. Us ha de sortir al final una referència
semblant a aquesta (sense aquesta referència no queda justificat
el pagament):
Si per qualsevol cas no poguéssiu imprimir-lo, posau-vos en contacte amb el tfn. 971 228 510 de l’ATIB.
FAMILIA NOMBROSA: També heu de tenir en compte que si pagau les taxes reduïdes per família nombrosa,
després, juntament amb aquesta sol·licitud, també haureu de presentar una còpia i l’original del títol de família
nombrosa.

