R/N: Y0348/Y337

Sol·licitud d’exempció de la llengua catalana per a les proves d'accés de grau
superior als cicles formatius de formació professional inicial i cicles de formació
específica d'arts plàstiques i disseny, proves de caràcter general d'ensenyaments
esportius i proves d'accés a les formacions esportives de nivell 1 i de nivell 3
Dades personals
Cognoms i nom

DNI / NIE / Passaport

Data de naixement
Adreça
Codi postal

Municipi

Telèfon

Adreça electrònica

Exposo
1. Que, en la convocatòria ____________________, estic inscrit/a com a aspirant a les proves d’accés:
als cicles formatius de formació professional inicial.
als cicles de formació específica d’arts plàstiques i disseny.
de caràcter general d'ensenyaments esportius.
a les formacions esportives de nivell 1 i de nivell 3.
2. Que fa menys de dos anys que resideixo a Catalunya, on mai no he estat escolaritzat/ada. Per demostrar-ho adjunto la
documentació original següent:
- Certificat històric d’empadronament (sense necessitat de fer constar les persones que conviuen o convivien amb la persona
interessada).
- Si escau, certificat d’escolaritat del estudis cursats per la persona interessada, indicant el lloc on s’han cursat les assignatures.

Demano
L’exempció de la prova de llengua catalana de la convocatòria abans esmentada.

Declaro
Haver residit menys de dos anys a Catalunya fins al dia de la realització de la prova i no haver estudiat català durant la
meva escolarització.

Lloc i data

A334-V01-16

Signatura del/de la sol·licitant

D'acord amb l’article 5 la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les dades recollides
s'incorporen al fitxer "Exempció de llengua catalana", la finalitat del qual és tramitar i resoldre les sol·licituds de d’exempció de la
prova de llengua catalana. L'òrgan responsable del fitxer és la Direcció General d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat. Es
podran exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit adreçat a la Direcció General esmentada (Via
Augusta, 202-226, 08021 Barcelona).

Direcció General d’Educació Infantil i Primària

