Documentació presentada a la comissió avaluadora de la prova d’accés a cicles
formatius de formació professional i ensenyaments d’esports. Grau superior
(data de presentació: del 10 al 17 d’abril de 2012)

Dades de l’alumne/a
Cognoms

Nom

DNI / NIE / Passaport

Centre seu de la comissió avaluadora
Municipi

Ratificació de les opcions manifestades en la inscripció
Formació professional inicial. Nom del cicle: _________________________________________________________
Llengua estrangera:

Anglès

Francès

Alemany

Matèries específiques triades:

Ensenyaments esportius. Nom de l’ensenyament: ______________________________________________________
Llengua estrangera:

Anglès

Francès

Opció de matèria comuna:

Història

Matemàtiques

Alemany

Documentació que es presenta
-

Document d’identificació per la modificació de les dades personals
DNI
NIE
Passaport

-

Resguard d’inscripció
Sense bonificació de la taxa
Amb bonificació de la taxa
Exempció de la taxa
Currículum formatiu i professional
El presenta

-

Exempcions que té atorgades o que demana a la comissió avaluadora
-

Llengua catalana
Presenta l’exempció atorgada per la Direcció General d’Educació Secundaria Obligatòria i Batxillerat

-

Grau superior, part comuna o prova d’ensenyaments esportius
Manté la qualificació obtinguda anteriorment segons el certificat presentat
Renuncia a l’exempció de la part comuna de formació professional
Renuncia a la qualificació de la prova d’esports obtinguda anteriorment

-

Grau superior, part específica
Manté la qualificació obtinguda anteriorment segons el certificat presentat
Renuncia a la qualificació obtinguda anteriorment
Presenta l’exempció atorgada per la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim
Especial o per un institut o demana l’exempció a la comissió avaluadora per algun dels supòsits establerts
Data de lliurament

Y332-136/06-12

Signatura de la persona aspirant

Segell del centre

D’acord amb l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les vostres dades seran incorporades al fitxer “Proves
d’accés”, amb la finalitat de gestionar les proves d’accés. L’òrgan responsable del fitxer és la Direcció General d’Atenció a la Família i Comunitat Educativa. Podeu exercir
els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit adreçat a la unitat esmentada (Via Augusta, 202-226, 08021 Barcelona).
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