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SOLICITUD DE ADMISIÓN EN LAS PRUEBAS PARA PERSONAS MAYORES DE 
VEINTE AÑOS PARA LA OBTENCIÓN DIRECTA DEL TÍTULO DE BACHILLER

ANNEX I / ANEXO I

A DADES PERSONALS / DATOS PERSONALES
COGNOMS / APELLIDOS NOM / NOMBRE DNI

NASCUT A / NACIDO EN PROVÍNCIA / PROVINCIA DATA NAIXEMENT / FECHA NACIMIENTO

DOMICILI (CARRER/PLAÇA I NÚMERO) / DOMICILIO (CALLE/PLAZA Y NÚMERO) C.POSTAL

LOCALITAT / LOCALIDAD PROVÍNCIA / PROVINCIA TELÈFON / TELÉFONO

REGISTRE D'ENTRADA 
REGISTRO DE ENTRADA

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

B EXPOSICIÓ / EXPOSICIÓN

Sol·licita l’admissió en les proves per a l’obtenció directa del títol de Batxiller en la modalitat (marqueu el que siga procedent): 
Solicita la admisión en las pruebas para la obtención directa del título de Bachiller en la modalidad (marcar lo que proceda):

Modalitat / Modalidad (només marcar una opció / sólo marcar una opción):

Llengua estrangera / Lengua extranjera (només marcar una opció / sólo marcar una opción):

Província de realització de la prova (només marcar una opció): / Provincia de realización de la prueba (sólo marcar una opción):

Localitat preferent de realització de la prova: 
Localidad preferente de realización de la prueba:

Sol·licitud d’equivalències amb matèries superades / Solicitud de equivalencias con materias superadas (si escau / si procede)

Modalitat d’Arts, via Arts Plàstiques, Imatge i Diseny.  
Modalidad de Artes, vía Artes Plásticas, Imagen y Diseño.
Modalitat d’Arts, via Arts Escèniques, Música i Dansa. 
Modalidad de Artes, vía Artes Escénicas, Música y Danza.
Modalitat de Ciències i Tecnologia, opció Científica. 
Modalidad de Ciencias y Tecnología, opción Científica.
Modalitat de Ciències i Tecnologia, opció Tecnològica. 
Modalidad de Ciencias y Tecnología, opción Tecnológica.
Modalitat d’Humanitats i Ciències Socials, opció Humanitats. 
Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales, opción Humanidades.
Modalitat d’Humanitats i Ciències Socials, opció Ciències Socials. 
Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales, opción Ciencias sociales.

Anglés / Inglés Francés / Francés Alemany / Alemán Italià / Italiano

Alacant / Alicante Castelló / Castellón València / Valencia

Sagunt / Sagunto Xàtiva València / Valencia

Alacant / Alicante Elx / Elche Castelló / Castellón 

Exempció de l'exercici A sobre matèries comunes d'àmbit lingüístic. 
Exención del ejercicio A sobre materias comunes de ámbito lingüístico.
Exempció de l'exercici B sobre matèries comunes d'àmbit no lingüístic. 
Exención del ejercicio B sobre materias comunes de ámbito no lingüístico.
Exempció de l'exercici C sobre matèries de modalitat. 
Exención del ejercicio C sobre materias de modalidad.

DOCUMENTACIÓ APORTADA / DOCUMENTACIÓN APORTADAC
Fotocòpia compulsada del DNI / NIE. 
Fotocopia compulsada del DNI / NIE.
Fotocòpia compulsada del títol o certificat que acredita per a l’exempció parcial d'algun exercici de la prova. 
Fotocopia compulsada del título o certificado que acredita para la exención parcial de algún ejercicio de la prueba.
Fotocòpia compulsada del llibre de familia actualitzat (en cas de tractar-se de família nombrosa i de sol·licitar bonificació). 
Fotocopia compulsada del libro de familia actualizado (en caso de tratarse de familia numerosa y de solicitar bonificación).
Còpia Imprés pagament de la tasa d’examen. 
Copia impreso pago de la tasa de examen.
Certificat oficial que acredite el tipus i grau de discapacitat. 
Certificación oficial que acredite el tipo y grado de discapacidad.
Altres documents (especifiqueu): 
Otros documentos (especificar):
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SOLICITUD DE ADMISIÓN EN LAS PRUEBAS PARA PERSONAS MAYORES DE 
VEINTE AÑOS PARA LA OBTENCIÓN DIRECTA DEL TÍTULO DE BACHILLER

ANNEX I / ANEXO I

Les dades personals que conté l’imprés podran ser incloses en un fitxer perquè siguen tractades per la Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació, 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, Formación y Empleo, 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).

D DECLARACIÓ RESPONSABLE / DECLARACIÓN RESPONSABLE

La persona sol·licitant declara: 
  
a) Tindre vint anys complits o arribar a esta edat l'any natural de realització de la prova. 
b) No estar matriculat o matriculada en ensenyaments de Batxillerat en cap dels règims ordinari diürn, nocturn o a distància en el moment de realitzar 
la inscripció, i no haver anul·lat la matrícula després del 15 de gener del curs acadèmic en què es faça la prova. 
c) No estar en possessió del títol de Batxiller en cap de les seues modalitats o vies, ni estar en possessió de titulació declarada equivalent a efectes 
acadèmics. 
d) Ser ciutadà o ciutadana resident a la Comunitat Valenciana. 
e) Que les dades que conté esta sol·licitud són certes i que és conscient que la falsedat de les dades declarades pot donar lloc a la pèrdua del dret 
de realització de la prova corresponent o dels drets d’expedició del títol de Batxiller que pot derivar-se de l’esmentada prova. 
  
La persona solicitante declara: 
  
a) Tener veinte años cumplidos, o alcanzar esta edad en el año natural de realización de la prueba. 
b) No estar matriculado o matriculada en enseñanzas de Bachillerato en ninguno de los regímenes ordinario diurno, nocturno o a distancia en el 
momento de realizar la inscripción, y no haber anulado la matrícula después del 15 de enero del curso en que se celebra la prueba. 
c) No estar en posesión del título de Bachiller en ninguna de sus modalidades o vías, ni estar en posesión de titulación declarada equivalente a 
efectos académicos. 
d) Ser ciudadano o ciudadana residente en la Comunitat Valenciana. 
e) Que los datos contenidos en esta solicitud son ciertos y que es consciente de que la falsedad de los datos declarados puede dar lugar a la pérdida 
del derecho de realización de la prueba correspondiente o de los derechos de expedición del título de Bachiller que puede derivarse de dicha prueba.

, d de

La persona sol·licitant / La persona solicitante

Firma:

COMUNICACIÓ / COMUNICACIÓNE
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Les dades personals que conté l’imprés podran ser incloses en un fitxer perquè siguen tractades per la Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació, 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, Formación y Empleo, 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).
D
DECLARACIÓ RESPONSABLE / DECLARACIÓN RESPONSABLE
La persona sol·licitant declara:
 
a) Tindre vint anys complits o arribar a esta edat l'any natural de realització de la prova.
b) No estar matriculat o matriculada en ensenyaments de Batxillerat en cap dels règims ordinari diürn, nocturn o a distància en el moment de realitzar la inscripció, i no haver anul·lat la matrícula després del 15 de gener del curs acadèmic en què es faça la prova.
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e) Que les dades que conté esta sol·licitud són certes i que és conscient que la falsedat de les dades declarades pot donar lloc a la pèrdua del dret de realització de la prova corresponent o dels drets d’expedició del títol de Batxiller que pot derivar-se de l’esmentada prova.
 
La persona solicitante declara:
 
a) Tener veinte años cumplidos, o alcanzar esta edad en el año natural de realización de la prueba.
b) No estar matriculado o matriculada en enseñanzas de Bachillerato en ninguno de los regímenes ordinario diurno, nocturno o a distancia en el momento de realizar la inscripción, y no haber anulado la matrícula después del 15 de enero del curso en que se celebra la prueba.
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e) Que los datos contenidos en esta solicitud son ciertos y que es consciente de que la falsedad de los datos declarados puede dar lugar a la pérdida del derecho de realización de la prueba correspondiente o de los derechos de expedición del título de Bachiller que puede derivarse de dicha prueba.
,
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