ANNEX VII / ANEXO VII

PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ JUSTIFICATIVA DE LA SOL·LICITUD D'EXEMPCIÓ
PER A LA PROVA D'ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR
PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DE LA SOLICITUD DE EXENCIÓN
PARA LA PRUEBA DE ACCESO A LOS CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR

A

DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT / DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE

COGNOMS / APELLIDOS

NOM / NOMBRE

DNI O DOCUM. EQUIVALENT
DNI O DOCUM. EQUIVALENTE

ADREÇA (CARRER/PLAÇA, NÚMERO I PORTA) / DOMICILIO (CALLE/PLAZA, NÚMERO Y PUERTA)

CP

LOCALITAT / LOCALIDAD

TELÈFON / TELÉFONO

PROVÍNCIA / PROVINCIA

DADES DEL PARE, MARE, TUTOR/A O REPRESENTANT LEGAL / DATOS DEL PADRE, MADRE, TUTOR/A O REPRESENTANTE LEGAL
COGNOMS / APELLIDOS

NOM / NOMBRE

DNI / NIE

TELÈF DE CONTACTE / TELÉF. DE CONTACTO
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En el cas de
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per motius
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aquesta
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signar
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mare i el pare
resta
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prova
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En el casoamb
de nola
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por motivos de que
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divorcio
o situación
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esta
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la madre y el padre
amb
la
restade
dedocumentació
documentació
queet
etpermet
permet
participar
enlala
provamarcar
degrau
grau
mitjà
correufirmar
electrònic
delcentre:
centre:
46016440@gva.es
46016440@gva.es
Hi ha limitació
de la pàtria potestat d’alguns dels progenitors?:
SI
NO
¿Existe limitación de la patria potestad de algunos de los progenitores?:

B

SOL·LICITUD / SOLICITUD

Inscrit/a en la prova d'accés a Cicles Formatius de Grau Superior, opció
Inscrito/a en la prueba de acceso a Ciclos Formativos de Grado Superior, opción
L'exempció de:
La exención de:
a) Part comuna:
Llengua i Literatura (castellana/valenciana)
Anglés
Lengua y Literatura (castellana/valenciana)
Inglés
Parte común:
b) Part específica:
Matèria 1
Matèria 2
Materia 1
Materia 2
Parte específica:

Matemàtiques
Matemáticas

TICD

Tota la part
Toda la parte
Tota la part
Toda la parte

DOCUMENTACIÓ QUE S'ADJUNTA / DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA
Certificat d'haver realitzat la prova en convocatòries anteriors.
Exempció total. Nota obtinguda en la prova
Certificado de haber realizado la prueba en convocatorias anteriores.
Certificat d'haver superat Llengua i Literatura en 2n de Batxillerat.
Exempció de Llengua i Lit.
Certificado de haber superado Lengua y Literatura en 2º de Bachillerato.
Certificat d'haver superat Matemàtiques en 2n de Batxillerat.
Exempció de Matemàtiques
Certificado de haber superado Matemáticas en 2º de Bachillerato.
Certificat d'haver superat Anglés en 2n de Batxillerat.
Exempció d'Anglés
Certificado de haber superado Inglés en 2º de Bachillerato.
Certificat d'haver superat Tractament de la Informació i Competència Digital en 2º de Batxillerat.
Exempció de TICD
Certificado de haber superado Tratamiento de la Información y Competencia Digital en 2º de Bachillerato.
part específica
Títol de Tècnic en un cicle de la mateixa família professional o d’altres famílies professionals incloses en la mateixa opció de Exempció
la prova d’accés.
Título de Técnico en un ciclo de la misma familia profesional u otras familias profesionales incluidas en la misma opción de la prueba de acceso.
Certificat de professionalitat de nivell 2 o superior de família professional establida per a l'opció.
Certificado de profesionalidad de nivel 2 o superior de familia profesional establecida para la opción. Exempció part específica

CHAP - IAC

Certificat de l'empresa i de la Seguretat Social de tindre l'experiència laboral requerida.
Exempció part específica. Nota: 5
Certificado de la empresa y de la Seguridad Social de tener la experiencia laboral requerida.
Certificat d'haver superat la matèria 1 en el Batxillerat.
Certificado de haber superado la materia 1 en el Bachillerato. - 1r Física i Química
- Dibuix Tècnic II
Certificat d'haver superat la matèria 2 en el Batxillerat.
- Tecnologia Industrial II
Certificado de haber superado la materia 2 en el Bachillerato.
Certificat d'haver superat 2 mòduls relacionats amb una o diverses unitats de competència d'un títol adequat.
Certificado de haber superado 2 módulos relacionados con una o varias unidades de competencia de un título adecuado.
Certificat de ser esportista d'elit.
Solament per al cicle superior d'Act. Físiques i esportives
Certificado de ser deportista de élite.
Certificat d'haver superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys.
Exempció total de la prova:
Certificado de haber superado la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25-años.
D'ENTRADA
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(1/2) EXEMPLAR PER A LA COMISSIÓ AVALUADORA / EJEMPLAR PARA LA COMISIÓN EVALUADORA

C

d'enguany i que ha sol·licitat:
del presente año y que ha solicitado:

La persona sol·licitant o representant legal / La persona solicitante o representante legal
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d'aquestes. La persona interessada pot exercitar els seus drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació, portabilitat i no ser sotmesa
quepresentes.
presentes.
a una que
decisió
basada únicament en el tractament de les seues dades personals de manera automatitzada, així com consultar informació
detallada sobre el tractament de les seues dades, en el Registre de Tractament de Dades de la Conselleria d'Educació, Cultura i Deporte
(http://www.ceice.gva.es/va/registre-de-tractament-de-dades)
La Conselleria de Educación, Cultura y Deporte es responsable del tratamiento de los datos recogidos a través de este documento y, en su
caso, adjuntos que lo acompañan, y los tratará para llevar a cabo la admisión a las pruebas de acceso a ciclos formativos de grado medio y
superior y la gestión de las mismas. La persona interesada puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición,
limitación, portabilidad y no ser sometida a una decisión basada únicamente en el tratamiento de sus datos personales de forma
automatizada, así como consultar información detallada sobre el tratamiento de sus datos, en el Registro de Tratamiento de Datos de la
Conselleria de Educación, Cultura y Deporte (http://www.ceice.gva.es/es/registre-de-tractament-de-dades)

PRESIDÈNCIA DE LA COMISSIÓ AVALUADORA DE L'IES
PRESIDENCIA DE LA COMISIÓN EVALUADORA DEL IES
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