SOL·LICITUD DE CERTIFICAT
A DADES D'IDENTIFICACIÓ DE L'ALUMNE
COGNOMS
DATA NAIXEMENT

LOCALITAT

NIA

CORREU ELECTRÒNIC

NOM

DNI/NIE

PROVÍNCIA

TELÈFON

B EXPOSE
Que he cursat en el centre

 IES L'OM  SECCIÓ NÚM. 1  SEC. JAUME I  CI AUSIÀS MARCH
 E. CAPATASSOS AGRÍCOLES  SAN ANTONIO DE PADUA

Els estudis de:



Cicle Formatiu de Grau Mitjà



Cicle Formatiu de Grau Superior



FP Bàsica



FP I



FP II

(1)



PCPI

(1)

(1)

(1)

(1)

 Prova d'accés Grau Mitjà

 ESO

 Prova d'accés Grau Superior

 BATXILLERAT (2)

 Prova A2

 BUP

 Anglès

 Francés

 COU

(1)

Mes i any de finalització d'estudis: .....................................................................................................................
(1)

Branca Cicles Formatius i FP ...............................................................................................................................

(2)

Modalitat de Batxillerat: .......................................................................................................................................

C SOL·LICITE


Certificació per a l'admissió (Nota Mitjana)



Certificació Acadèmica Oficial (generar i pagar TAXA)



Certificat de matrícula



Certificació de superació de la prova d'homologació d'idiomes A2



Certificat de superació de la prova d'accés grau mitjà



Certificat de superació de la prova d'accés grau superior



Certificat d'acreditació de formació en Prevenció de Riscos Laborals



Certificat d'haver cursat Valencià (per al nivell elemental)



Certificat de competències professionals

D SIGNATURA DE L'ALUMNE
Picassent, a

de/d'

_ de 20

Signatura de l'alumne
Les dades personals que conté l'imprés podran ser incloses en un fitxer, perquè siguen tractades per la Conselleria d'Educació fent ús de les funcions pròpies que té
atribuïdes en l'àmbit de les seues competències, i es podrà dirigir a qualsevol òrgan seu per a exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, segons
disposa la Llei Orgàrica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE núm. 298, de 14/12/1999).

TAXA CERTIFICACIÓ ACADÈMICA
Generar i pagar la taxa:
- Clicar aquest [ENLLAÇ]
- A l´apartat “Òrgan gestor”, seleccionar “INSTITUTS DE VALENCIA”.
- A l´apartat “Taxa”, seleccionar el que calga, exemple: “Certificacions acadèmiques i
certificats a l’efecte de trasllats”.
- Polsar “Continua”.
- Emplenar el formulari i polsar “Acceptar”.
– Abonar les taxes a qualsevol de les entitats bancàries indicades a la taxa, o pagar
telemàticament.
– Per a replegar el certificats acadèmics s'ha de portar la taxa pagada (exemplar per a
l'interessat i l'administració).

