DOCUMENT (A) / DOCUMENTO (A)
CERTIFICAT OFICIAL D'ESTUDIS OBLIGATORIS / CERTIFICADO OFICIAL DE ESTUDIOS OBLIGATORIOS (1)

REIAL DECRET 1105/2014, de 26 de desembre pel qual s'estableix el currículum bàsic de l'educació secundària obligatòria i del batxillerat.
DECRET 87/2015, de 5 de juny, del Consell, pel qual s'estableix el currículum i es desplega l'ordenació general de l'educació secundària obligatòria i el batxillerat a la Comunitat Valenciana.
DECRET 136/2015, de 4 de setembre, del Consell, pel qual es modifiquen el Decret 108/2014, de 4 de juliol, del Consell, pel qual s’estableix el currículum i es desplega l’ordenació general de l’educació primària a la Comunitat
Valenciana, i el Decret 87/2015, de 5 de juny, del Consell, pel qual s’estableix el currículum i es desplega l’ordenació general de l’educació secundària obligatòria i del batxillerat a la Comunitat Valenciana.
REAL DECRETO 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.
DECRETO 87/2015, de 5 de junio, del Consell, por el que establece el currículo y desarrolla la ordenación general de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato en la Comunitat Valenciana.
Decreto 136/2015, de 4 de septiembre, del Consell, por el que se modifican el Decreto 108/2014, de 4 de julio, del Consell, por el que se establece el currículo y desarrolla la ordenación general de la Educación Primaria en la
Comunitat Valenciana, y el Decreto 87/2015, de 5 de junio, del Consell, por el que se establece el currículo y se desarrolla la ordenación general de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunitat Valenciana.
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DADES IDENTIFICATIVES DEL CENTRE
DATOS IDENTIFICATIVOS DEL CENTRO

Codi de centre / Código de centro

Nom del centre / Nombre del centro

Titularitat / Titularidad
Pública

Localitat / Localidad

Província / Provincia

Telèfon / Teléfono

Adreça / Dirección

B

Privada

CP

DADES PERSONALS DE L'ALUMNE/A
DATOS PERSONALES DEL ALUMNO/A

Primer cognom / Primer apellido

Segon cognom / Segundo apellido

Nom / Nombre

NIA

Sexe / Sexo

Data de naixement / Fecha de nacimiento

Municipi de naixement / Municipio de nacimiento

H
Document identificatiu
Documento identificativo
Tipus / Tipo

Número

Província de naixement / Provincia de nacimiento

Domicili / Domicilio

País de naixement / País de nacimiento

Número

Localitat / Localidad

C

D/M

Porta / Puerta

Telèfon / Teléfono

CP

Província / Provincia

Nacionalitat / Nacionalidad

DATES DE COMENÇAMENT I FINALITZACIÓ DE L’ESCOLARITAT
FECHA DE COMIENZO Y FINALIZACIÓN DE LA ESCOLARIDAD

Data d'inici de l'escolaritat / Fecha de inicio de la escolaridad: ___ de/d' ___________________________ de 20___
Data de finalització de l'escolaritat / Fecha de fin de la escolaridad: ___ de/d' ___________________________ de 20___

D

INFORME DE LA JUNTA D’AVALUACIÓ*. Nivell d'adquisició de les competències clau.
INFORME DE LA JUNTA DE EVALUACIÓN*. Nivel de adquisición de las competencias clave.

La Junta d'Avaluació del grup / La Junta de Evaluación del grupo _____________, reunida en sessió
Competències clau / Competencias clave

(2)

/ reunida en sesión

(2)

_______________________ .

Assolida / Adquirida
(SÍ / NO)

Grau / Grado

(3)

Comunicació lingüística
Comunicación lingüística
Matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia
Matemática y competencias básicas en ciencias y tecnología
Competència digital
Competencia digital
Aprendre a aprendre
Aprender a aprender
Socials i cíviques
Sociales y cívicas
Sentit d'iniciativa i esperit emprenedor
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Consciència i expressions culturals
Conciencia y expresiones culturales

E

FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA QUE HAURIA DE CURSAR PER A L'OBTENCIÓ DEL TÍTOL DE GRADUAT EN EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA
FORMACIÓN COMPLEMENTÀRIA QUE DEBERÍA CURSAR PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

(1) El Certificat Oficial d'Estudis Obligatoris és el document oficial que acredita la finalització dels estudis obligatoris de l'Educació Bàsica per part dels alumnes que no han obtingut el títol de
Graduat en Educació Secundària Obligatòria. / El Certificado Oficial de Estudios Obligatorios es el documento oficial que acredita la finalización de los estudios obligatorios de la Educación Básica
por parte de los alumnos que no han obtenido el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
(2) Indiqueu-hi si es tracta de sessió ordinària ordinària o extraordinària / Indiquen si se trata de sesión ordinaria o extraordinaria.
(3) Indiqueu-hi cas d'haver assolit la competència: alt, mitjà o baix. / Indiquen en el caso de haber adquirido la competencia: alto, medio o bajo.
En la determinació del grau d'assoliment de les competències bàsiques, els equips docents aplicaran les normes establides pels seus òrgans col·legiats competents a aquest efecte, arreplegades
en els documents institucionals del centre. / En la determinación del grado de adquisición de las competencias básicas, los equipos docentes aplicarán las normas establecidas por sus órganos
colegiados competentes a tal efecto, recogidas en los documentos institucionales del centro.

F

QUALIFICACIONS OBTINGUDES EN L'ETAPA
CALIFICACIONES OBTENIDAS EN LA ETAPA
Primer curs / Primer curso
Matèries / Materias

Curs acad.
Curso acad.

Convoc.

Qualificació
Calificación

Segon curs / Segundo curso
Curs acad.
Curso acad.

Convoc.

Qualificació
Calificación

Tercer curs / Tercer curso
Curs acad.
Curso acad.

Convoc.

Quart curs / Cuarto curso

Qualificació
Calificación

Curs acad.
Curso acad.

Convoc.

Qualificació
Calificación

Observacions / Observaciones:

G

LLOC, DATA I SIGNATURA
LUGAR, FECHA Y FIRMA

____________________________, ____ de/d' _______________________ de 20___
Vistiplau / Vº Bº
Director/a

Secretari/ària / Secretario/a
Segell del centre / Sello del centro

Signatura / Firma: _____________________

Signatura / Firma: _____________________

