
Av. Jaume I, s/n. 

46650 Canals (València) 

Telèfon: 96 224 90 55 

Fax: 96 224 90 56 
E-mail: 46020480@gva.es 

 

PROVA D’IDIOMES 

  
 

 

 

 

SOL·LICITUD DE MATRÍCULA PROVA HOMOLOGADA D’IDIOMES 
 

DADES PERSONALS DE L’ALUMNE/A 
 

COGNOMS:  NOM:  DNI:  

  

DATA DEL 
NAIXEMENT:  

     /     / 
 

GRUP:  

 

Com alumne/a de l’IES Sivera Font, sol·licite ser admès/a en les proves homologades 

per a l’acreditació del Nivell Bàsic del Marc Comú Europeu de Referència per a les 

Llengües (A2) convocades per l’Orde de 24 d'octubre de 2011 de la Conselleria 

d’Educació.  

 

IDIOMA PER AL QUAL SOL·LICITE LA MATRICULACIÓ: 
 

 ANGLÉS  FRANCÉS 

 

 

NOTA OBTINGUDA EN IDIOMA EN EL CURS 2015/2016: 
 

 ANGLÉS  FRANCÉS 

 

 

 

Canals ____ de ____________ de 20  
       (Signatura Alumne/a) 

 

 

 

 

 ........................................................................................................................................... 

 

COGNOMS I NOM: _________________________________________GRUP:_______________ 

 

IDIOMA PER AL QUAL SOL·LICITE LA MATRICULACIÓ: 

 
 ANGLÉS  FRANCÉS                

 

 

 

 

 

Instruccions de matrícula 
 

1. El termini d’admissió acaba el 20 de gener de 2017, i caldrà presentar aquesta instància a 

la secretaria del centre. 

2. Per a la realització de la prova cal concórrer proveït dels següents documents:  

• Original del document nacional d’identitat, targeta de residència, passaport o qualsevol 

altre document oficial en vigor que permeta identificar-lo.  

• Aquest resguard segellat per la secretaria del centre 

 
 
 

Segell del centre 

Segell del centre 

mailto:46020480@edu.gva.es


 

 

 

PROVES HOMOLOGADES PER A L’OBTENCIÓ DEL CERTIFICAT DE NIVELL 
BÀSIC DE LES LLENGÜES ANGLÉS-FRANCÉS CURSADES PER L’ALUMNAT 

D’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA, BATXILLERAT  I FORMACIÓ PROFESSIONAL 
DE LA COMUNITAT VALENCIANA. 
 

Intruccions de matrícula 

1. Podran inscriure’s tots els alumnes d’ESO, Batxiller i Cicles Formatius que estiguen 

matriculats actualment en aquest centre, i que tinguen almenys setze anys complits o 

complir-los en l’any natural en què es realitza la prova. (fins el 31/12/2017). 

2. El termini d’admissió acaba el 20 de gener de 2016, i caldrà presentar la instància a la 

secretaria del centre. 

3. Una vegada acabat el procés de matrícula, els Departaments d’Anglés i Francés, 

informaran els candidats de l’estructura de la prova,  els criteris de qualificació, els 

materials necessaris per al desenrotllament de la prova, la composició de la Junta 

d’Avaluació, i la data i hora de realització de la prova. 

4. L’alumnat inscrit haurà de concórrer a l’examen amb el DNI o NIE, per tal d’identificar-

se. 

La fulla de matrícula s’arreplegarà a la Secretaria 


