SOL·LICITUD DE CONVALIDACIÓ DEL GRAU ELEMENTAL DE
VALENCIÀ
SOLICITUD DE CONVALIDACIÓN DEL GRADO ELEMENTAL DE
VALENCIANO

A

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

COGNOMS / APELLIDOS

NOM / NOMBRE

DNI

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

LOCALITAT / LOCALIDAD

CP

PROVÍNCIA / PROVINCIA

DATA DE NAIXEMENT / FECHA DE NACIMIENTO TELÈFON / TELÉFONO

B

LLOC DE NAIXEMENT / LUGAR DE NACIMIENTO

NORMATIVA

Apartat 2.1 de l'article tercer de l'Orde de 16 d'agost de 1994, de la Conselleria d'Educació i Ciencia (DOGV núm. 2331, de 24/8/94). Article únic
de l'Orde de 24 de juny de 1999, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència (DOGV núm 3544, de 22/7/99).
Apartado 2.1 del artículo tercero de la Orden de 16 de agosto de 1994, de la Conselleria de Ecucación y Ciencia (DOGV nº 2331, de 24/8/94).
Artículo único de la Orden de 24 de junio de 1999, de la Conselleria de Cultura, Ecucación y Ciencia (DOGV nº 3544, de 22/7/99).

C

DOCUMENTACIÓ APORTADA / DOCUMENTACIÓN APORTADA
Fotocòpia del DNI. / Fotocopia del DNI.
Fotocòpia de tots els cursos del llibre d'escolaritat d'educació general básica en qué conste que ha superat l'assignatura de Valencià de tots
els cursos o certificat del centre on va cursar l'educació general bàsica en què conste que ha superat l'area de valencià en tots els cursos.
Fotocopia de todos los cursos del libro de escolaridad de educación general básica donde conste que ha superado la asignatura de
Valenciano en todos los cursos o certificado del centro donde va a cursar la Educación General Básica donde conste que ha superado el
área de valenciano en todos los cursos.
Fotocòpia de tots els cursos del llibre d'Escolaritat de BUP en què conste que ha superat l'assignatura de Valencià en un mínim de tres
cursos (o 3r i 4t d'ESO i 1r i 2n de Batxillerat). Certificat del centro on va cursar BUP i COU en què conste que ha superat l'assignatura de
Valencià en un mínim de tres cursos.
Fotocopia de todos los cursos del libro de escolaridad de BUP en los que conste que ha superado la asignatura de valenciano en un
mínimo de tres cursos (o 3º y 4º de ESO y 1º y 2º de Bachillerato). Certificado del centro donde cursó BUP y COU en el que conste que ha
superado la asignatura de valenciano en un mínimo de tres cursos.
Certificat del centre on va cursar FP en què conste que ha superat l'assignatura de Valencià en els dos cursos del primer grau i en els dos
primers cursos del segón grau.
Certificado del centro donde cursó FP en el que conste que ha superado la asignatura de Valenciano en los dos cursos del primer grado y
en los dos primeros cursos del segundo grado.

D

SOL·LICITUD / SOLICITUD

Sol·licita l'expedició del certificat de grau elemental de coneixements de valencià de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià per
homologació amb els estudis del sistema educatiu.
Solicita la expedición del certificado de grado elemental de conocimientos de valenciano de la Junta Cualificadora de Conocimientos de
Valenciano por homologación de los estudios del sistema educativo.

,

SÍ

d

NO

CIT - IAC

Sol·licita l'expedició d'un certificat provisional?
¿Solicita la expedición de un certificado provisional?

de 200

La persona sol·licitant / La persona solicitante

DIN - A4

REGISTRE D'ENTRADA
REGISTRO DE ENTRADA

Firma:

(*) Les persones sol·licitants hauran de portar la documentació original perquè les fotocòpies siguen confrontades pel personal encarregat del
registre, cas que no les aporten ja confrontades.
Las personas solicitantes deberán aportar la documentación original para que las fotocopias sean cotejadas por el personal del registro, en
caso de que no las aporten ya cotejadas.

Les dades de caràcter personal que conté l'imprés podran ser incloses en un fitxer per al seu tractament per este òrgan administratiu, com a titular
responsable del fitxer, en l'ús de les funcions pròpies que té atribuïdes i en l'àmbit de les seues competències. Així mateix, se l'informa de la
possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, tot això de conformitat amb el que disposa l'art. 5 de la Llei Orgànica
15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE núm. 298, de 14/12/99).
D'ENTRADA EN L'ÒRGAN COMPETENT
Los datos de carácter personal contenidos en el impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por este órgano administrativo, DATA
FECHA ENTRADA EN ÓRGANO COMPETENTE
como titular responsable del fichero, en el uso de las funciones propias que tiene atribuidas y en el ámbito de sus competencias. Asímismo, se le
informa de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el
art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE nº 298, de 14/12/99).

ÀREA DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA
ÁREA DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA

27/10/05

IA - 34016 - 01 - E

(1/2) EXEMPLAR PER A L'ADMINISTRACIÓ / EJEMPLAR PARA LA ADMMINISTRACIÓN

Fotocòpia de tots els cursos del llibre d'escolaritat de l'ensenyament bàsic (des de 1r de primària fins a 4t d'ESO) en què conste que ha
superat l'assignaturade valencià, tant en primària com en secundària obligatoria.
Fotocopia de todos los cursos del libro de escolaridad de enseñánza básica (desde 1º de priamria hasta 4º de ESO) en los cuales conste
que ah superado la asignatura de valenciano, tanto en primaria como en secundaria obligatoria.

SOL·LICITUD DE CONVALIDACIÓ DEL GRAU ELEMENTAL DE
VALENCIÀ
SOLICITUD DE CONVALIDACIÓN DEL GRADO ELEMENTAL DE
VALENCIANO

A

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

COGNOMS / APELLIDOS

NOM / NOMBRE

DNI

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

LOCALITAT / LOCALIDAD

CP

PROVÍNCIA / PROVINCIA

DATA DE NAIXEMENT / FECHA DE NACIMIENTO TELÈFON / TELÉFONO

B

LLOC DE NAIXEMENT / LUGAR DE NACIMIENTO

NORMATIVA

Apartat 2.1 de l'article tercer de l'Orde de 16 d'agost de 1994, de la Conselleria d'Educació i Ciencia (DOGV núm. 2331, de 24/8/94). Article únic
de l'Orde de 24 de juny de 1999, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència (DOGV núm 3544, de 22/7/99).
Apartado 2.1 del artículo tercero de la Orden de 16 de agosto de 1994, de la Conselleria de Ecucación y Ciencia (DOGV nº 2331, de 24/8/94).
Artículo único de la Orden de 24 de junio de 1999, de la Conselleria de Cultura, Ecucación y Ciencia (DOGV nº 3544, de 22/7/99).

C

DOCUMENTACIÓ APORTADA / DOCUMENTACIÓN APORTADA
Fotocòpia del DNI. / Fotocopia del DNI.
Fotocòpia de tots els cursos del llibre d'escolaritat d'educació general básica en qué conste que ha superat l'assignatura de Valencià de tots
els cursos o certificat del centre on va cursar l'educació general bàsica en què conste que ha superat l'area de valencià en tots els cursos.
Fotocopia de todos los cursos del libro de escolaridad de educación general básica donde conste que ha superado la asignatura de
Valenciano en todos los cursos o certificado del centro donde va a cursar la Educación General Básica donde conste que ha superado el
área de valenciano en todos los cursos.

Certificat del centre on va cursar FP en què conste que ha superat l'assignatura de Valencià en els dos cursos del primer grau i en els dos
primers cursos del segón grau.
Certificado del centro donde cursó FP en el que conste que ha superado la asignatura de Valenciano en los dos cursos del primer grado y
en los dos primeros cursos del segundo grado.
Fotocòpia de tots els cursos del llibre d'escolaritat de l'ensenyament bàsic (des de 1r de primària fins a 4t d'ESO) en què conste que ha
superat l'assignaturade valencià, tant en primària com en secundària obligatoria.
Fotocopia de todos los cursos del libro de escolaridad de enseñánza básica (desde 1º de priamria hasta 4º de ESO) en los cuales conste
que ah superado la asignatura de valenciano, tanto en primaria como en secundaria obligatoria.

D

SOL·LICITUD / SOLICITUD

Sol·licita l'expedició del certificat de grau elemental de coneixements de valencià de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià per
homologació amb els estudis del sistema educatiu.
Solicita la expedición del certificado de grado elemental de conocimientos de valenciano de la Junta Cualificadora de Conocimientos de
Valenciano por homologación de los estudios del sistema educativo.

,

SÍ

d

NO

CIT - IAC

Sol·licita l'expedició d'un certificat provisional?
¿Solicita la expedición de un certificado provisional?

de 200

La persona sol·licitant / La persona solicitante

DIN - A4

REGISTRE D'ENTRADA
REGISTRO DE ENTRADA

Firma:

(*) Les persones sol·licitants hauran de portar la documentació original perquè les fotocòpies siguen confrontades pel personal encarregat del
registre, cas que no les aporten ja confrontades.
Las personas solicitantes deberán aportar la documentación original para que las fotocopias sean cotejadas por el personal del registro, en
caso de que no las aporten ya cotejadas.

Les dades de caràcter personal que conté l'imprés podran ser incloses en un fitxer per al seu tractament per este òrgan administratiu, com a titular
responsable del fitxer, en l'ús de les funcions pròpies que té atribuïdes i en l'àmbit de les seues competències. Així mateix, se l'informa de la
possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, tot això de conformitat amb el que disposa l'art. 5 de la Llei Orgànica
15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE núm. 298, de 14/12/99).
D'ENTRADA EN L'ÒRGAN COMPETENT
Los datos de carácter personal contenidos en el impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por este órgano administrativo, DATA
FECHA ENTRADA EN ÓRGANO COMPETENTE
como titular responsable del fichero, en el uso de las funciones propias que tiene atribuidas y en el ámbito de sus competencias. Asímismo, se le
informa de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el
art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE nº 298, de 14/12/99).

ÀREA DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA
ÁREA DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA

27/10/05

IA - 34016 - 01 - E

(2/2) EXEMPLAR PER A LA PERSONA INTERESSADA / EJEMPLAR PARA LA PERSONA INTERESADA

Fotocòpia de tots els cursos del llibre d'Escolaritat de BUP en què conste que ha superat l'assignatura de Valencià en un mínim de tres
cursos (o 3r i 4t d'ESO i 1r i 2n de Batxillerat). Certificat del centro on va cursar BUP i COU en què conste que ha superat l'assignatura de
Valencià en un mínim de tres cursos.
Fotocopia de todos los cursos del libro de escolaridad de BUP en los que conste que ha superado la asignatura de valenciano en un
mínimo de tres cursos (o 3º y 4º de ESO y 1º y 2º de Bachillerato). Certificado del centro donde cursó BUP y COU en el que conste que ha
superado la asignatura de valenciano en un mínimo de tres cursos.

