MODALITAT D'HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS.
DADES D'INSCRIPCIONS I EQUIVALÈNCIES

ANNEX I.B
ANEXO I.B

MODALIDAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES.
DATOS DE INSCRIPCIONES Y EQUIVALENCIAS

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

DNI / NIE

SEGON COGNOM
SEGUNDO APELLIDO

DADES D’INSCRIPCIÓ A LA PROVA I SOL·LICITUD D’EQUIVALÈNCIES
DATOS DE INSCRIPCIÓN A LA PRUEBA Y SOLICITUD DE EQUIVALENCIAS
A
Sol·licite la inscripció per a realitzar els exercicis
següents: (marqueu només aquells exercicis dels quals
no se sol·licita cap equivalència)
Solicito la inscripción para realizar los siguientes
ejercicios: (marque solo aquellos ejercicios de los cuales
no se solicita ninguna equivalencia)

B
Sol·licite el reconeixement de les equivalències dels exercicis de la prova amb les
matèries de Batxillerat amb qualificació positiva cursades amb anterioritat:
(marqueu només si és el cas)
Solicito el reconocimiento de las equivalencias de los ejercicios de la prueba con
las materias de Bachillerato con calificación positiva cursadas con anterioridad:
(marque solo en su caso)

Exercici 1
Ejercicio 1

Valencià: Llengua i Literatura I i II
Valenciano: Lengua i Literatura I y II

Valencià: Llengua i Literatura I (1r curs) i Valencià Llengua i Literatura II (2n curs)
Valenciano: Lengua y Literatura I (1er curso) y Valenciano Lengua y Literatura II (2º curso)

Exercici 2
Ejercicio 2

Llengua Castellana i Literatura I i II
Lengua Castellana y Literatura I y II

Llengua Castellana i Literatura I (1r curs) i Llengua Castellana i Literatura II (2n curs)
Lengua Castellana y Literatura I (1er curso) y Lengua Castellana y Literatura II (2º curso)

Exercici 3
Ejercicio 3

Primera Llengua Estrangera I i II:
Anglés, Francés, Italià o Alemany
Primera Lengua Extranjera I y II:
Inglés, Francés, Italiano o Alemán

Primera Llengua Estrangera I (1r curs) i Primera Llengua Estrangera II (2n curs)
Primera Lengua Extranjera I (1er curso) y Primera Lengua Extranjera II (2º curso)

Exercici 4
Ejercicio 4

Filosofia / Història d’Espanya
Filosofía / Historia de España

Filosofia (1r curs) i Història d'Espanya (2n curs)
Filosofía (1er curso) e Historia de España (2º curso)

Llatí I i II
Latín I y II

Llatí I (1r curs) i Llatí II (2n curs)
Latín I (1er curso) y Latín II (2º curso)

Matemàtiques aplicades a les Ciències
Socials I i II
Matemáticas aplicadas a las Ciencias
Sociales I y II

Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials I (1r curs) i Matemàtiques aplicades a les Ciències
Socials II (2n curs)
Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales I (1er curso) y Matemáticas aplicadas a las Ciencias
Sociales II (2º curso)

Grec I i II
Griego I y II

Grec I (1r curs) i Grec II (2n curs)
Griego I (1er curso) y Griego II (2º curso)

Economia / Economia de l'Empresa
Economía / Economía de la Empresa

Economia (1r curs) i Economia de l'Empresa (2n curs)
Economía (1er curso) y Economía de la Empresa (2º curso)

Història del Món Contemporani / Geografia
Historia del Mundo Contemporáneo / Geografía

Història del Món Contemporani (1r curs) i Geografia (2n curs)
Historia del Mundo Contemporáneo (1er curso) y Geografía (2º curso)

Exercici 5
(a triar-ne 1)
Ejercicio 5
(elija 1)

Exercicis 6 i 7
(a triar-ne 2)
(1)
Ejercicios 6 i 7
(elija 2)
(1)

Història del Món Contemporani / Història de l'Art
Historia del Mundo Contemporáneo / Historia
del Arte
Història del Món Contemporani /
Història de la Filosofia
Historia del Mundo Contemporáneo /
Historia de la Filosofía

Exercici 8
(a triar-ne 1)
Ejercicio 8
(elija 1)

Història del Món Contemporani (1r curs) i Història de l'Art (2n curs)
Historia del Mundo Contemporáneo (1er curso) e Historia del Arte (2º curso)
Història del Món Contemporani (1r curs) i Història de la Filosofia (2n curs)
Historia del Mundo Contemporáneo (1er curso) e Historia de la Filosofía (2º curso)

Literatura Universal / Geografia
Literatura Universal / Geografía

Literatura Universal (1r curs) i Geografia (2n curs)
Literatura Universal (1er curso) y Geografía (2º curso)

Literatura Universal / Història de l'Art
Literatura Universal / Historia del Arte

Literatura Universal (1r curs) i Història de l'Art (2n curs)
Literatura Universal (1er curso) e Historia del Arte (2º curso)

Literatura Universal / Història de la Filosofia
Literatura Universal / Historia de la Filosofía

Literatura Universal (1r curs) i Història de la Filosofia (2n curs)
Literatura Universal (1er curso) e Historia de la Filosofía (2º curso)

Segona Llengua Estrangera I i II
Segunda Lengua Extranjera I y II

Exercici 8: reconeixement d'equivalència per:
Ejercicio 8: reconocimiento de equivalencia por:

Anatomia Aplicada / Ciències de la Terra i del Mediambient
Anatomía Aplicada / Ciencias de la Tierra y del Medio ambiente
Tecnologia Industrial I i II
Tecnología Industrial I y II
Cultura Científica / Història de la Filosofia (2)
Cultura Científica / Historia de la Filosofía (2)

a) haver cursat i superat dues matèries específiques, una de 1r de Batxillerat i una altra de
2n de Batxillerat.
a) haber cursado y superado de dos materias específicas, una de 1º de Bachillerato y otra 2º
de Bachillerato.
Indiqueu la matèria de 1r curs
Indique la materia de 1er curso

Indiqueu la matèria de 2n curs
Indique la materia de 2º curso

Cultura Científica / Psicologia
Cultura Científica / Psicología
Anàlisi Musical I i II
Análisis Musical I y II
Dibuix Artístic I i II
Dibujo Artístico I y II

b) per tindre la convalidació de dues matèries específiques, una de 1r de Batxillerat i una
altra de 2n de Batxillerat.
b) por tener la convalidación de dos materias específicas, una de 1º de Bachillerato y otra 2º
de Bachillerato.

(1) Als exercicis 6 i 7 la persona participant que sol·licita la inscripció, ha de triar dos exercicis en els quals no aparega repetida una mateixa matèria. Igualment, als efectes de sol·licitud de
reconeixement d’equivalències d’aquests exercicis, no es considera una mateixa matèria superada en Batxillerat per al reconeixement de l’equivalència de dos exercicis diferents de la prova.
(1) En los ejercicios 6 y 7 la persona participante que solicita la inscripción, debe elegir dos ejercicios en los que no aparezca repetida una misma materia. Igualmente, a los efectos de solicitud de
reconocimiento de equivalencias de estos ejercicios, no se considera una misma materia superada en Bachillerato para el reconocimiento de la equivalencia de dos ejercicios diferentes de la prueba.
(2) Només es podrà triar Cultura Científica / Història de la Filosofia en els casos en què la persona participant no s’haja examinat de la matèria d’Història de la Filosofia en els exercicis 6 i 7 de la
modalitat d’Humanitats i Ciències Socials.
(2) Solo se podrá elegir Cultura Científica / Historia de la Filosofía en los casos en que la persona participante no se haya examinado de la materia de Historia de la Filosofía en los ejercicios 6 y 7 de
la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales.
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NACIONALITAT
NACIONALIDAD

NOM / NOMBRE
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B

PRIMER COGNOM / PRIMER APELLIDO
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ANNEX I.B
ANEXO I.B

MODALIDAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES.
DATOS DE INSCRIPCIONES Y EQUIVALENCIAS

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

DNI / NIE

SEGON COGNOM
SEGUNDO APELLIDO

DADES D’INSCRIPCIÓ A LA PROVA I SOL·LICITUD D’EQUIVALÈNCIES
DATOS DE INSCRIPCIÓN A LA PRUEBA Y SOLICITUD DE EQUIVALENCIAS
A
Sol·licite la inscripció per a realitzar els exercicis
següents: (marqueu només aquells exercicis dels quals
no se sol·licita cap equivalència)
Solicito la inscripción para realizar los siguientes
ejercicios: (marque solo aquellos ejercicios de los cuales
no se solicita ninguna equivalencia)

B
Sol·licite el reconeixement de les equivalències dels exercicis de la prova amb les
matèries de Batxillerat amb qualificació positiva cursades amb anterioritat:
(marqueu només si és el cas)
Solicito el reconocimiento de las equivalencias de los ejercicios de la prueba con
las materias de Bachillerato con calificación positiva cursadas con anterioridad:
(marque solo en su caso)

Exercici 1
Ejercicio 1

Valencià: Llengua i Literatura I i II
Valenciano: Lengua i Literatura I y II

Valencià: Llengua i Literatura I (1r curs) i Valencià Llengua i Literatura II (2n curs)
Valenciano: Lengua y Literatura I (1er curso) y Valenciano Lengua y Literatura II (2º curso)

Exercici 2
Ejercicio 2

Llengua Castellana i Literatura I i II
Lengua Castellana y Literatura I y II

Llengua Castellana i Literatura I (1r curs) i Llengua Castellana i Literatura II (2n curs)
Lengua Castellana y Literatura I (1er curso) y Lengua Castellana y Literatura II (2º curso)

Exercici 3
Ejercicio 3

Primera Llengua Estrangera I i II:
Anglés, Francés, Italià o Alemany
Primera Lengua Extranjera I y II:
Inglés, Francés, Italiano o Alemán

Primera Llengua Estrangera I (1r curs) i Primera Llengua Estrangera II (2n curs)
Primera Lengua Extranjera I (1er curso) y Primera Lengua Extranjera II (2º curso)

Exercici 4
Ejercicio 4

Filosofia / Història d’Espanya
Filosofía / Historia de España

Filosofia (1r curs) i Història d'Espanya (2n curs)
Filosofía (1er curso) e Historia de España (2º curso)

Llatí I i II
Latín I y II

Llatí I (1r curs) i Llatí II (2n curs)
Latín I (1er curso) y Latín II (2º curso)

Matemàtiques aplicades a les Ciències
Socials I i II
Matemáticas aplicadas a las Ciencias
Sociales I y II

Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials I (1r curs) i Matemàtiques aplicades a les Ciències
Socials II (2n curs)
Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales I (1er curso) y Matemáticas aplicadas a las Ciencias
Sociales II (2º curso)

Grec I i II
Griego I y II

Grec I (1r curs) i Grec II (2n curs)
Griego I (1er curso) y Griego II (2º curso)

Economia / Economia de l'Empresa
Economía / Economía de la Empresa

Economia (1r curs) i Economia de l'Empresa (2n curs)
Economía (1er curso) y Economía de la Empresa (2º curso)

Història del Món Contemporani / Geografia
Historia del Mundo Contemporáneo / Geografía

Història del Món Contemporani (1r curs) i Geografia (2n curs)
Historia del Mundo Contemporáneo (1er curso) y Geografía (2º curso)

Exercici 5
(a triar-ne 1)
Ejercicio 5
(elija 1)

Exercicis 6 i 7
(a triar-ne 2)
(1)
Ejercicios 6 i 7
(elija 2)
(1)

Història del Món Contemporani / Història de l'Art
Historia del Mundo Contemporáneo / Historia
del Arte
Història del Món Contemporani /
Història de la Filosofia
Historia del Mundo Contemporáneo /
Historia de la Filosofía

Exercici 8
(a triar-ne 1)
Ejercicio 8
(elija 1)

Història del Món Contemporani (1r curs) i Història de l'Art (2n curs)
Historia del Mundo Contemporáneo (1er curso) e Historia del Arte (2º curso)
Història del Món Contemporani (1r curs) i Història de la Filosofia (2n curs)
Historia del Mundo Contemporáneo (1er curso) e Historia de la Filosofía (2º curso)

Literatura Universal / Geografia
Literatura Universal / Geografía

Literatura Universal (1r curs) i Geografia (2n curs)
Literatura Universal (1er curso) y Geografía (2º curso)

Literatura Universal / Història de l'Art
Literatura Universal / Historia del Arte

Literatura Universal (1r curs) i Història de l'Art (2n curs)
Literatura Universal (1er curso) e Historia del Arte (2º curso)

Literatura Universal / Història de la Filosofia
Literatura Universal / Historia de la Filosofía

Literatura Universal (1r curs) i Història de la Filosofia (2n curs)
Literatura Universal (1er curso) e Historia de la Filosofía (2º curso)

Segona Llengua Estrangera I i II
Segunda Lengua Extranjera I y II

Exercici 8: reconeixement d'equivalència per:
Ejercicio 8: reconocimiento de equivalencia por:

Anatomia Aplicada / Ciències de la Terra i del Mediambient
Anatomía Aplicada / Ciencias de la Tierra y del Medio ambiente
Tecnologia Industrial I i II
Tecnología Industrial I y II
Cultura Científica / Història de la Filosofia (2)
Cultura Científica / Historia de la Filosofía (2)

a) haver cursat i superat dues matèries específiques, una de 1r de Batxillerat i una altra de
2n de Batxillerat.
a) haber cursado y superado de dos materias específicas, una de 1º de Bachillerato y otra 2º
de Bachillerato.
Indiqueu la matèria de 1r curs
Indique la materia de 1er curso

Indiqueu la matèria de 2n curs
Indique la materia de 2º curso

Cultura Científica / Psicologia
Cultura Científica / Psicología
Anàlisi Musical I i II
Análisis Musical I y II
Dibuix Artístic I i II
Dibujo Artístico I y II

b) per tindre la convalidació de dues matèries específiques, una de 1r de Batxillerat i una
altra de 2n de Batxillerat.
b) por tener la convalidación de dos materias específicas, una de 1º de Bachillerato y otra 2º
de Bachillerato.

(1) Als exercicis 6 i 7 la persona participant que sol·licita la inscripció, ha de triar dos exercicis en els quals no aparega repetida una mateixa matèria. Igualment, als efectes de sol·licitud de
reconeixement d’equivalències d’aquests exercicis, no es considera una mateixa matèria superada en Batxillerat per al reconeixement de l’equivalència de dos exercicis diferents de la prova.
(1) En los ejercicios 6 y 7 la persona participante que solicita la inscripción, debe elegir dos ejercicios en los que no aparezca repetida una misma materia. Igualmente, a los efectos de solicitud de
reconocimiento de equivalencias de estos ejercicios, no se considera una misma materia superada en Bachillerato para el reconocimiento de la equivalencia de dos ejercicios diferentes de la prueba.
(2) Només es podrà triar Cultura Científica / Història de la Filosofia en els casos en què la persona participant no s’haja examinat de la matèria d’Història de la Filosofia en els exercicis 6 i 7 de la
modalitat d’Humanitats i Ciències Socials.
(2) Solo se podrá elegir Cultura Científica / Historia de la Filosofía en los casos en que la persona participante no se haya examinado de la materia de Historia de la Filosofía en los ejercicios 6 y 7 de
la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales.
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(2/2) EXEMPLAR PER A LA PERSONA INTERESSADA / EJEMPLAR PARA LA PERSONA INTERESADA

NACIONALITAT
NACIONALIDAD

NOM / NOMBRE

CHAP - IAC

B

PRIMER COGNOM / PRIMER APELLIDO

DIN - A4

A

24/11/22

MODALITAT D'HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS.
DADES D'INSCRIPCIONS I EQUIVALÈNCIES
MODALIDAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES.
DATOS DE INSCRIPCIONES Y EQUIVALENCIAS

C

ANNEX I.B
ANEXO I.B

SOL·LICITUD D'ALTRES EQUIVALÈNCIES I CONSIGNACIÓ D’EXERCICIS DE LA PROVA ACTUAL
SUPERATS AMB ANTERIORITAT (marqueu només si és el cas)
SOLICITUD DE OTRAS EQUIVALENCIAS Y CONSIGNACIÓN DE EJERCICIOS DE LA PRUEBA ACTUAL
SUPERADOS CON ANTERIORIDAD (marque solo si es el caso)
En convocatòries anteriors de la prova d'acord amb l'Ordre 1/2012 he superat l'exercici A i, per tant, sol·licite l'equivalencia amb els exercicis 1,
2 i 3 de la prova actual, així com la consignació de qualificació conforme als articles 7 i 12 de l'ordre vigent.
En convocatorias anteriores de la prueba de acuerdo con la Orden 1/2012 he superado el ejercicio A y, por tanto, solicito la equivalencia con
los ejercicios 1, 2 y 3 de la prueba actual, así como la consignación de calificación conforme a los artículos 7 y 12 de la orden vigente.
En convocatòries anteriors de la prova d'acord amb l'Ordre 1/2012 he superat l'exercici B i, per tant, sol·licite l'equivalencia amb els exercicis 4
i 82 de la prova actual, així com la consignació de qualificació conforme als articles 7 i 12 de l'ordre vigent.
En convocatorias anteriores de la prueba de acuerdo con la Orden 1/2012 he superado el ejercicio B y, por tanto, solicito la equivalencia con
los ejercicios 4 y 82 de la prueba actual, así como la consignación de calificación conforme a los artículos 7 y 12 de la orden vigente.
En convocatòries anteriors de la prova d'acord amb l'Ordre 1/2012 he superat l'exercici C i, per tant, sol·licite l'equivalencia amb els exercicis 5,
6, 7 i 82 de la prova actual, així com la consignació de qualificació conforme als articles 7 i 12 de l'ordre vigent.
En convocatorias anteriores de la prueba de acuerdo con la Orden 1/2012 he superado el ejercicio C y, por tanto, solicito la equivalencia con
los ejercicios 5, 6, 7 y 82 de la prueba actual, así como la consignación de calificación conforme a los artículos 7 y 12 de la orden vigente.
En convocatòries anteriors de la prova d'acord amb l'Ordre 1/2012 he convalidat l'exercici C i, per tant, sol·licite l'equivalencia amb els
exercicis 5, 6, 7 i 8 de la prova actual, així com la consignació de qualificació conforme a la disposició transitòria única de l'ordre vigent.
En convocatorias anteriores de la prueba de acuerdo con la Orden 1/2012 he convalidado el ejercicio C y, por tanto, solicito la equivalencia
con los ejercicios 5, 6, 7 y 8 de la prueba actual, así como la consignación de calificación conforme la disposición transitoria única de la orden
vigente.
En convocatòries anteriors de la prova d’acord amb l’Ordre 6/2018 he superat els exercicis:
En convocatorias anteriores de la prueba de acuerdo con la Orden 6/2018 he superado los ejercicios:
1

2

3

4

5

6

7

8

Estic en possessió del títol de Tècnic o Tècnic Superior de Formació Professional i sol·licite l'equivalencia amb els exercicis 6, 7 i 8 de la prova
actual, així com la consignació de qualificació conforme als articles 7 i 12 de l'ordre vigent, la qual cosa implica que he de realitzar únicament
els exercicis 1, 2, 3, 4 i 5.
Estoy en posesión del título de Técnico o Técnico Superior de Formación Profesional y solicito la equivalencia con los ejercicios 6, 7 y 8 de la
prueba actual, así como la consignación de calificación conforme a los artículos 7 y 12 de la orden vigente, lo cual implica que realizaré
únicamente los ejercicios 1, 2, 3, 4 y 5.
Estic en possessió del títol de Tècnic dels Ensenyaments Professionals de Música o Dansa i sol·licite l'equivalencia amb els exercicis 6, 7 i 8
de la prova actual, així com la consignació de qualificació conforme als articles 7 i 12 de l'ordre vigent, la qual cosa implica que he de realitzar
únicament els exercicis 1, 2, 3, 4 i 5.
Estoy en posesión del título de Técnico de las Enseñanzas Profesionales de Música o Danza y solicito la equivalencia de los ejercicios 6, 7 y 8
de la prueba actual, así como la consignación de calificación conforme a los artículos 7 y 12 de la orden vigente, lo cual implica que realizaré
únicamente los ejercicios 1, 2, 3, 4 y 5.
2
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(1/2) EXEMPLAR PER A L'ADMINISTRACIÓ / EJEMPLAR PARA LA ADMINISTRACIÓN

En els casos de les persones participants que hagen aprovat els exercicis B i C en convocatòries anteriors d’acord amb l’Ordre 1/2012, a l’hora
de consignar les qualificacions de l’exercici 8 de la nova prova cal aplicar la qualificació més alta obtinguda en els exercicis B i C adés esmentats.
En los casos de las personas participantes que hayan aprobado los ejercicios B y C en convocatorias anteriores de acuerdo con la Orden 1/2012,
a la hora de consignar las calificaciones del ejercicio 8 de la nueva prueba hay que aplicar la calificación más alta obtenida en los ejercicios B y C
antes mencionados.
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C

ANNEX I.B
ANEXO I.B

SOL·LICITUD D'ALTRES EQUIVALÈNCIES I CONSIGNACIÓ D’EXERCICIS DE LA PROVA ACTUAL
SUPERATS AMB ANTERIORITAT (marqueu només si és el cas)
SOLICITUD DE OTRAS EQUIVALENCIAS Y CONSIGNACIÓN DE EJERCICIOS DE LA PRUEBA ACTUAL
SUPERADOS CON ANTERIORIDAD (marque solo si es el caso)
En convocatòries anteriors de la prova d'acord amb l'Ordre 1/2012 he superat l'exercici A i, per tant, sol·licite l'equivalencia amb els exercicis 1,
2 i 3 de la prova actual, així com la consignació de qualificació conforme als articles 7 i 12 de l'ordre vigent.
En convocatorias anteriores de la prueba de acuerdo con la Orden 1/2012 he superado el ejercicio A y, por tanto, solicito la equivalencia con
los ejercicios 1, 2 y 3 de la prueba actual, así como la consignación de calificación conforme a los artículos 7 y 12 de la orden vigente.
En convocatòries anteriors de la prova d'acord amb l'Ordre 1/2012 he superat l'exercici B i, per tant, sol·licite l'equivalencia amb els exercicis 4
i 82 de la prova actual, així com la consignació de qualificació conforme als articles 7 i 12 de l'ordre vigent.
En convocatorias anteriores de la prueba de acuerdo con la Orden 1/2012 he superado el ejercicio B y, por tanto, solicito la equivalencia con
los ejercicios 4 y 82 de la prueba actual, así como la consignación de calificación conforme a los artículos 7 y 12 de la orden vigente.
En convocatòries anteriors de la prova d'acord amb l'Ordre 1/2012 he superat l'exercici C i, per tant, sol·licite l'equivalencia amb els exercicis 5,
6, 7 i 82 de la prova actual, així com la consignació de qualificació conforme als articles 7 i 12 de l'ordre vigent.
En convocatorias anteriores de la prueba de acuerdo con la Orden 1/2012 he superado el ejercicio C y, por tanto, solicito la equivalencia con
los ejercicios 5, 6, 7 y 82 de la prueba actual, así como la consignación de calificación conforme a los artículos 7 y 12 de la orden vigente.
En convocatòries anteriors de la prova d'acord amb l'Ordre 1/2012 he convalidat l'exercici C i, per tant, sol·licite l'equivalencia amb els
exercicis 5, 6, 7 i 8 de la prova actual, així com la consignació de qualificació conforme a la disposició transitòria única de l'ordre vigent.
En convocatorias anteriores de la prueba de acuerdo con la Orden 1/2012 he convalidado el ejercicio C y, por tanto, solicito la equivalencia
con los ejercicios 5, 6, 7 y 8 de la prueba actual, así como la consignación de calificación conforme la disposición transitoria única de la orden
vigente.
En convocatòries anteriors de la prova d’acord amb l’Ordre 6/2018 he superat els exercicis:
En convocatorias anteriores de la prueba de acuerdo con la Orden 6/2018 he superado los ejercicios:
1

2

3

4

5

6

7

8

Estic en possessió del títol de Tècnic o Tècnic Superior de Formació Professional i sol·licite l'equivalencia amb els exercicis 6, 7 i 8 de la prova
actual, així com la consignació de qualificació conforme als articles 7 i 12 de l'ordre vigent, la qual cosa implica que he de realitzar únicament
els exercicis 1, 2, 3, 4 i 5.
Estoy en posesión del título de Técnico o Técnico Superior de Formación Profesional y solicito la equivalencia con los ejercicios 6, 7 y 8 de la
prueba actual, así como la consignación de calificación conforme a los artículos 7 y 12 de la orden vigente, lo cual implica que realizaré
únicamente los ejercicios 1, 2, 3, 4 y 5.

2

DIN - A4

CHAP - IAC

En els casos de les persones participants que hagen aprovat els exercicis B i C en convocatòries anteriors d’acord amb l’Ordre 1/2012, a l’hora
de consignar les qualificacions de l’exercici 8 de la nova prova cal aplicar la qualificació més alta obtinguda en els exercicis B i C adés esmentats.
En los casos de las personas participantes que hayan aprobado los ejercicios B y C en convocatorias anteriores de acuerdo con la Orden 1/2012,
a la hora de consignar las calificaciones del ejercicio 8 de la nueva prueba hay que aplicar la calificación más alta obtenida en los ejercicios B y C
antes mencionados.

IA - 14393 - 02 - E

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

Estic en possessió del títol de Tècnic dels Ensenyaments Professionals de Música o Dansa i sol·licite l'equivalencia amb els exercicis 6, 7 i 8
de la prova actual, així com la consignació de qualificació conforme als articles 7 i 12 de l'ordre vigent, la qual cosa implica que he de realitzar
únicament els exercicis 1, 2, 3, 4 i 5.
Estoy en posesión del título de Técnico de las Enseñanzas Profesionales de Música o Danza y solicito la equivalencia de los ejercicios 6, 7 y 8
de la prueba actual, así como la consignación de calificación conforme a los artículos 7 y 12 de la orden vigente, lo cual implica que realizaré
únicamente los ejercicios 1, 2, 3, 4 y 5.
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