SOLICITUD DE REALIZACIÓN DE LA PRUEBA EXTRAORDINARIA PARA LA OBTENCIÓN
DEL TÍTULO DE GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

A

DADES DEL SOL·LICITANT / DATOS DEL SOLICITANTE

COGNOMS / APELLIDOS

NOM / NOMBRE

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

LOCALITAT / LOCALIDAD

B

MP031532

ANNEX II / ANEXO II
SOL·LICITUD DE REALITZACIÓ DE LA PROVA EXTRAORDINÀRIA PER A L'OBTENCIÓ
DEL TÍTOL DE GRADUAT EN EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

DNI

DATA DE NAIXEMENT / FECHA DE NACIMIENTO

PROVÍNCIA / PROVINCIA

CP

TELÈFON / TELÉFONO

MATÈRIES O ÀMBITS AMB AVALUACIÓ NEGATIVA / MATERIAS O ÁMBITOS CON EVALUACIÓN NEGATIVA
Nom de la matèria o àmbit pendent de superar
Nombre de la materia o ámbito pendiente de superar

Curs / Curso
1.
2.
3.
4.
5.

C

DECLARA / DECLARA

Haver finalitzat l'etapa d'Educació Secundària Obligatòria en el curs _____, i no haver obtingut el títol de Graduat en Educació Secundària
Obligatòria, ja que disposa de cinc o menys matèries pendents de superació en l'etapa, i complix els requisits per a presentar-se a la prova,
recollits en l'article 2 de l'Orde de 19 de novembre de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula la convocatòria anual i el
procediment per a la realització de la prova extraordinària per a aconseguir el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria pels alumnes i
alumnes que no l’hagen obtingut en finalitzar l'etapa
Haber finalizado la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en el curso _____, y no haber obtenido el título de Graduado en Educación
Secundaria Obligatoria, disponiendo de cinco o menos materias pendientes de superación en la etapa, y cumpliendo los requisitos para
presentarse a la prueba, recogidos en el artículo 2 de la Orden de 19 de noviembre de 2009, de la Conselleria de Educación, por la que se
regula la convocatoria anual y el procedimiento para la realización de la prueba extraordinaria para conseguir el título de Graduado en
Educación Secundaria Obligatoria por los alumnos y alumnas que no lo hayan obtenido al finalizar la etapa

SOL·LICITA / SOLICITA
Realitzar la prova en el centre on va finalitzar l'etapa d'Educació Secundària Obligatòria.
Realizar la prueba en el centro donde finalizó la etapa de Educación Secundaria Obligatoria.
Realitzar la prova en el centre públic més pròxim al domicili actual, per haver canviat de localitat de residència.
Realizar la prueba en el centro público más próximo al domicilio actual, por haber cambiado de localidad de residencia.

DOCUMENTACIÓ QUE S'ADJUNTA / DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA
CE - DGITE

E

Còpia compulsada de l'historial acadèmic / Copia compulsada del historial académico
Certificat d'empadronament / Certificado de empadronamiento
Contracte laboral / Contrato laboral
Documentació acreditativa de ser esportista d'alt nivell, alt rendiment o d'elit
Documentación acreditativa de ser deportista de alto nivel, alto rendimiento o de élite

d

de

DIN – A4

,

REGISTRE D'ENTRADA
REGISTRO DE ENTRADA

L'alumne/a, pare, mare o tutor/a / El alumno/a, padre, madre o tutor/a

Firma:

Les dades personals que conté l’imprés podran ser incloses en un fitxer perquè siguen tractades per la Conselleria 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 Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal
(BOE núm. 298, de 14 de desembre de 1999).
Los datos personales contenidos en este impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por la Conselleria de, Educación, en el
uso de las funciones propias que tiene atribuidas en el ámbito de sus competencias, pudiendo dirigirse a cualquier órgano de la misma para
ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, según lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal (BOE núm. 298, de 14 de diciembre de 1999).

DIRECCIÓ TERRITORIAL D'EDUCACIÓ D
DIRECCIÓN TERRITORIAL DE EDUCACIÓN DE

DATA D'ENTRADA EN L'ÒRGAN COMPETENT
FECHA ENTRADA EN ÓRGANO COMPETENTE

10/11/09

IA – 18464 – 01 - E

(1/2) EXEMPLAR PER A L’ADMINISTRACIÓ / EJEMPLAR PARA LA ADMINISTRACIÓN

D

SOLICITUD DE REALIZACIÓN DE LA PRUEBA EXTRAORDINARIA PARA LA OBTENCIÓN
DEL TÍTULO DE GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

A

DADES DEL SOL·LICITANT / DATOS DEL SOLICITANTE

COGNOMS / APELLIDOS

NOM / NOMBRE

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

LOCALITAT / LOCALIDAD

B

MP031532

ANNEX II / ANEXO II
SOL·LICITUD DE REALITZACIÓ DE LA PROVA EXTRAORDINÀRIA PER A L'OBTENCIÓ
DEL TÍTOL DE GRADUAT EN EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

DNI

DATA DE NAIXEMENT / FECHA DE NACIMIENTO

PROVÍNCIA / PROVINCIA

CP

TELÈFON / TELÉFONO

MATÈRIES O ÀMBITS AMB AVALUACIÓ NEGATIVA / MATERIAS O ÁMBITOS CON EVALUACIÓN NEGATIVA
Nom de la matèria o àmbit pendent de superar
Nombre de la materia o ámbito pendiente de superar

Curs / Curso
1.
2.
3.
4.
5.

C

DECLARA / DECLARA

Haber finalizado la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en el curso _____, y no haber obtenido el título de Graduado en Educación
Secundaria Obligatoria, disponiendo de cinco o menos materias pendientes de superación en la etapa, y cumpliendo los requisitos para
presentarse a la prueba, recogidos en el artículo 2 de la Orden de 19 de noviembre de 2009, de la Conselleria de Educación, por la que se
regula la convocatoria anual y el procedimiento para la realización de la prueba extraordinaria para conseguir el título de Graduado en
Educación Secundaria Obligatoria por los alumnos y alumnas que no lo hayan obtenido al finalizar la etapa

D

SOL·LICITA / SOLICITA
Realitzar la prova en el centre on va finalitzar l'etapa d'Educació Secundària Obligatòria.
Realizar la prueba en el centro donde finalizó la etapa de Educación Secundaria Obligatoria.
Realitzar la prova en el centre públic més pròxim al domicili actual, per haver canviat de localitat de residència.
Realizar la prueba en el centro público más próximo al domicilio actual, por haber cambiado de localidad de residencia.

DOCUMENTACIÓ QUE S'ADJUNTA / DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA
CE - DGITE

E

Còpia compulsada de l'historial acadèmic / Copia compulsada del historial académico
Certificat d'empadronament / Certificado de empadronamiento
Contracte laboral / Contrato laboral
Documentació acreditativa de ser esportista d'alt nivell, alt rendiment o d'elit
Documentación acreditativa de ser deportista de alto nivel, alto rendimiento o de élite

d

de

DIN – A4

,

REGISTRE D'ENTRADA
REGISTRO DE ENTRADA

L'alumne/a, pare, mare o tutor/a / El alumno/a, padre, madre o tutor/a

Firma:

Les dades personals que conté l’imprés podran ser incloses en un fitxer perquè siguen tractades per la Conselleria 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 Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal
(BOE núm. 298, de 14 de desembre de 1999).
Los datos personales contenidos en este impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por la Conselleria de, Educación, en el
uso de las funciones propias que tiene atribuidas en el ámbito de sus competencias, pudiendo dirigirse a cualquier órgano de la misma para
ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, según lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal (BOE núm. 298, de 14 de diciembre de 1999).

DIRECCIÓ TERRITORIAL D'EDUCACIÓ D
DIRECCIÓN TERRITORIAL DE EDUCACIÓN DE

DATA D'ENTRADA EN L'ÒRGAN COMPETENT
FECHA ENTRADA EN ÓRGANO COMPETENTE

10/11/09

IA – 18464 – 01 - E

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

Haver finalitzat l'etapa d'Educació Secundària Obligatòria en el curs _____, i no haver obtingut el títol de Graduat en Educació Secundària
Obligatòria, ja que disposa de cinc o menys matèries pendents de superació en l'etapa, i complix els requisits per a presentar-se a la prova,
recollits en l'article 2 de l'Orde de 19 de novembre de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula la convocatòria anual i el
procediment per a la realització de la prova extraordinària per a aconseguir el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria pels alumnes i
alumnes que no l’hagen obtingut en finalitzar l'etapa

