
ANNEX I /ANEXO I
EDUCACIÓ SECUNDARIA OBLIGATÒRIA / EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

REIAL DECRET 1631/2006, de 29 de desembre, pel que s'establixen les ensenyances mínimes corresponents a l'Educació Secundària Obligatòria
DECRET 112/2007 de 20 de juliol, del Consell, pel que s'establix el currículum de l'Educació Secundària Obligatòria a la Comunitat Valenciana

REAL DECRETO 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria
DECRETO 112/2007 de 20 de julio, del Consell, por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunitat Valenciana

Codi / Código Centre / Centro

EXPEDIENT ACADÈMIC / EXPEDIENTE ACADÉMICO

Data de matrícula en el centre
Fecha de matrícula en el centro ____ de ____________ de 20___ NÚM. HISTORIAL ACADÈMIC

Nº HISTORIAL ACADÉMICO _________________

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

Cognom 1 / Apellido 1 Cognom 2 / Apellido 2 Nom / Nombre Sexe / Sexo ! H  ! D / M

Document identificatiu
Documento identificativo

Tipus / Tipo Núm. /Nº

Data naixement / Fecha nacimiento Municipi naixement / Municipio nacimiento

Prov. naixement / Prov. nacimiento País naixement / País nacimiento Nacionalitat / Nacionalidad

Domicili / Domicilio Núm. Pta. Telèfon / Teléfono

Localitat / Localidad Codi postal
Código Postal

Província / Provincia

Nom de la mare o tutora / Nombre de la madre o tutora Telèfon / Teléfono

Nom del pare o tutor / Nombre del padre o tutor Telèfon / Teléfono

B
ANTECEDENTS D'ESCOLARITZACIÓ EN EDUCACIÓ PRIMÀRIA I EN EDUCACIÓ SECUNDÀRIA
OBLIGATÒRIA / ANTECEDENTES DE ESCOLARIZACIÓN EN EDUCACIÓN PRIMARIA Y EN
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

Codi del
centre

Código del
centro

Nom del centre
Nombre del centro

Localitat
Localidad

Província
Provincia

Anys
acadèmics

Años
académicos

Etapa Cursos

C DADES MÈDIQUES O PSICOPEDAGÒGIQUES RELLEVANTS
DATOS MÉDICOS O PSICOPEDAGÓGICOS RELEVANTES (*)

(*)Si hi ha avaluació de les necessitats educatives especials i proposta d'adaptació curricular significativa o avaluació psicopedagògica i proposta de
diversificació curricular o proposta de flexibilització del període escolar o altra mesura d�atenció a la diversitat, s'adjuntarà a este expedient. / Si existe
evaluación de las necesidades educativas especiales y propuesta de adaptación curricular significativa o evaluación psicopedagógica y propuesta de
diversificación curricular o propuesta de flexibilización del período escolar u otra medida de atención a la diversidad, se adjuntará a este expediente.

D MESURES D'ATENCIÓ A LA DIVERSITAT / MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Any acadèmic
Año académico

Curs
Curso Mesura / Medida



ANNEX I / ANEXO I
EXPEDIENT ACADÈMIC / EXPEDIENTE ACADÉMICO

COGNOM 1 / APELLIDO1 COGNOM 2 / APELLIDO2 NOM / NOMBRE NÚM. HISTORIAL ACADÈMIC
Nº HISTORIAL ACADÉMICO                       

E CONVALIDACIONS / CONVALIDACIONES
Convalidacions per estudis de Música o Dansa (S'adjuntaran els certificats expedits pel centre d'ensenyances respectiu)
Convalidaciones por estudios de Música o Danza (Se adjuntarán las certificaciones expedidas por el centro de enseñanzas
respectivo)
Música

Convalidacions per esportista d'alt rendiment (S'adjuntarà el certificat expedit per l'òrgan competent)
Convalidaciones por deportista de alto rendimiento (Se adjuntará la certificación expedida por el órgano competente)

Educació Física / Educación Física

F CANVIS DE DOMICILI / CAMBIOS DE DOMICILIO
Domicili / Domicilio Núm. / Nº Pta. Telèfon / Teléfono

Localitat / Localidad C.P. Província / Provincia

Domicili / Domicilio Núm. / Nº Pta. Telèfon / Teléfono

Localitat / Localidad C.P. Província / Provincia

G TRASLLAT DE CENTRE / TRASLADO DE CENTRO
Amb data / Con fecha Es trasllada al centre / Se traslada al centro
Adreça / Dirección Telèfon / Teléfono

Localitat / Localidad C.P. Província / Provincia

El trasllat es realitza amb el curs acadèmic començat (es remet al centre de destí l'Historial Acadèmic i l'informe personal per trasllat)
El traslado se realiza con el curso académico comenzado (se remite al centro de destino el Historial Académico y el Informe personal por traslado)

!
El trasllat es realitza amb el curs acadèmic finalitzat (es remet al centre de destí l'Historial Acadèmic)
El traslado se realiza con el curso académico finalizado (se remite al centro de destino el Historial Académico)

!



ANNEX I / ANEXO I
EXPEDIENT ACADÈMIC / EXPEDIENTE ACADÉMICO

COGNOM 1 / APELLIDO1 COGNOM 2 / APELLIDO2 NOM / NOMBRE NÚM. HISTORIAL ACADÈMIC
Nº HISTORIAL ACADÉMICO                       

H ENTREGA DE L'HISTORIAL ACADÈMIC / ENTREGA DEL HISTORIAL ACADÉMICO

Amb esta data es fa entrega a l'alumne o l�alumna del Certificat d'escolaritat a què es referix l'article 15.6 del Reial
Decret 1631/2006, de 29 de desembre.
Con esta fecha se hace entrega al alumno o la alumna del Certificado de escolaridad al que se refiere el artículo 15.6
del Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre.

                             ______________________, ____ de ______________ de 20__

Vist i Plau / Vº Bº

Director/ Directora Secretari /Secretària

(Segell del Centre / Sello del Centro)

Firma: __________________________ Firma: _________________________

He rebut / Recibí:

Firma: _________________________

Amb esta data es fa entrega a l'alumne o l�alumna del Certificat acadèmic d'acreditació de les competències
professionals del Programa de qualificació professional inicial a què fa referència l'article 30.4 de la Llei Orgànica
2/2006, d'Educació.
Con esta fecha se hace entrega al alumno o la alumna a de la Certificación académica de acreditación de las
competencias profesionales del Programa de cualificación profesional inicial al que hace referencia el artículo 30.4 de
la Ley Orgánica 2/2006, de Educación.

                             ______________________, ____ de ______________ de 20__

Vist i Plau / Vº Bº

Director/ Directora Secretari /Secretària

(Segell del Centre / Sello del Centro)

Firma: __________________________ Firma: _________________________

He rebut / Recibí:

Firma: _________________________

Amb esta data es fa entrega a l'alumne o l'alumna de l'Historial acadèmic d'Educació secundària obligatòria.
Con esta fecha se hace entrega al alumno o la alumna del Historial académico de Educación secundaria obligatoria.

                             ______________________, ____ de ______________ de 20__

Vist i Plau / Vº Bº

Director/ Directora Secretari /Secretària

(Segell del Centre / Sello del Centro)

Firma: __________________________ Firma: _________________________

He rebut / Recibí:

Firma: _________________________



ANNEX I / ANEXO I
EXPEDIENT ACADÈMIC / EXPEDIENTE ACADÉMICO

COGNOM 1 / APELLIDO1 COGNOM 2 / APELLIDO2 NOM / NOMBRE NÚM. HISTORIAL ACADÈMIC
Nº HISTORIAL ACADÉMICO                       

I OBSERVACIONS / OBSERVACIONES



ANNEX I / ANEXO I
EXPEDIENT ACADÈMIC / EXPEDIENTE ACADÉMICO

COGNOM 1 / APELLIDO1 COGNOM 2 / APELLIDO2 NOM / NOMBRE NÚM. HISTORIAL ACADÈMIC
Nº HISTORIAL ACADÉMICO                       

RESULTATS DE L�AVALUACIÓ DEL 1r. CURS / RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL 1er CURSO

Any acadèmic / Año académico 20__-20__

QUALIFICACIONS OBTINGUDES / CALIFICACIONES OBTENIDAS

Ordinària / Ordinaria Extraordinària / Extraordinaria

QUALIFICACIONS
CALIFICACIONES(1)

QUALIFICACIONS
CALIFICACIONES(1)

MATÈRIES / MATERIAS ACS(2)

Qualitativa / Cualitativa Numèrica / Numérica Qualitativa / Cualitativa Numèrica / Numérica

Ciències de la naturalesa
Ciencias de la naturaleza
Ciències socials, Geografia i Història
Ciencias sociales, Geografía e Historia

Educació física / Educación física

Educació plàstica i visual
Educación plástica y visual
Castellà: llengua i literatura
Castellano: lengua y literatura
Valencià: llengua i literatura
Valenciano: lengua y literatura
Llengua estrangera
Lengua extranjera: ______________________

Matemàtiques / Matemáticas

Tecnologies / Tecnologías

Ensenyances de religió (opcional)
Enseñanzas de religión (opcional): _______________

Optativa(3): ____________________________

Promociona:     ! Sí       ! No

______________________, ____ de ______________ de 20__

Vist i Plau Director / Directora Secretari / Secretària
Vº Bº Director / Directora Secretario / Secretaria

(Segell del centre / Sello del Centro)

 Firma:  ______________________________________                           Firma: _______________________________________

Observacions / Observaciones:

(1) Es consignaran en termes d'Insuficient, Suficient, Bé, Notable o Excel·lent, amb la qualificació numèrica corresponent, sense emprar decimals en una
escala d'1 a 10./ Se consignarán en términos de Insuficiente, Suficiente, Bien, Notable o Sobresaliente, con la calificación numérica correspondiente, sin
emplear decimales en una escala de 1 a 10.
(2) S'indicaran amb una aspa les àrees de què s'adjunta l'adaptació curricular individual significativa realitzada. / Se indicarán con un aspa las áreas de las
que se adjunta la adaptación curricular individual significativa realizada.
(3) Es consignarà l'optativa cursada per l'alumne./ Se consignará la optativa cursada por el alumno.



ANNEX I / ANEXO I
EXPEDIENT ACADÈMIC / EXPEDIENTE ACADÉMICO

COGNOM 1 / APELLIDO1 COGNOM 2 / APELLIDO2 NOM / NOMBRE NÚM. HISTORIAL ACADÈMIC
Nº HISTORIAL ACADÉMICO                       

RESULTATS DE L�AVALUACIÓ DEL 1r. CURS / RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL 1er CURSO
REPETICIÓ / REPETICIÓN

Any acadèmic / Año académico 20__-20__

QUALIFICACIONS OBTINGUDES / CALIFICACIONES OBTENIDAS

Ordinària / Ordinaria Extraordinària / Extraordinaria

QUALIFICACIONS
CALIFICACIONES(1)

QUALIFICACIONS
CALIFICACIONES(1)

MATÈRIES / MATERIAS ACS(2)

Qualitativa / Cualitativa Numèrica / Numérica Qualitativa / Cualitativa Numèrica / Numérica

Ciències de la naturalesa
Ciencias de la naturaleza
Ciències socials, Geografia i Història
Ciencias sociales, Geografía e Historia

Educació física / Educación física

Educació plàstica i visual
Educación plástica y visual
Castellà: llengua i literatura
Castellano: lengua y literatura
Valencià: llengua i literatura
Valenciano: lengua y literatura
Llengua estrangera
Lengua extranjera: ______________________

Matemàtiques / Matemáticas

Tecnologies / Tecnologías

Ensenyances de religió (opcional)
Enseñanzas de religión (opcional): _______________

Optativa(3): ____________________________

Promociona     :    ! Sí
   ! Per impossibilitat de repetir / Por imposibilidad de repetir

______________________, ____ de ______________ de 20__

Vist i Plau Director / Directora Secretari / Secretària
Vº Bº Director / Directora Secretario / Secretaria

(Segell del centre / Sello del Centro)

 Firma:  ______________________________________                           Firma: _______________________________________

Observacions / Observaciones:

(1) Es consignaran en termes d'Insuficient, Suficient, Bé, Notable o Excel·lent, amb la qualificació numèrica corresponent, sense emprar decimals en una
escala d'1 a 10./ Se consignarán en términos de Insuficiente, Suficiente, Bien, Notable o Sobresaliente, con la calificación numérica correspondiente, sin
emplear decimales en una escala de 1 a 10.
(2) S'indicaran amb una aspa les àrees de què s'adjunta l'adaptació curricular individual significativa realitzada. / Se indicarán con un aspa las áreas de las
que se adjunta la adaptación curricular individual significativa realizada.
(3) Es consignarà l'optativa cursada per l'alumne./ Se consignará la optativa cursada por el alumno.



ANNEX I / ANEXO I
EXPEDIENT ACADÈMIC / EXPEDIENTE ACADÉMICO

COGNOM 1 / APELLIDO1 COGNOM 2 / APELLIDO2 NOM / NOMBRE NÚM. HISTORIAL ACADÈMIC
Nº HISTORIAL ACADÉMICO                       

RESULTATS DE L�AVALUACIÓ DEL 2n. CURS / RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL 2º CURSO

Any acadèmic / Año académico 20__-20__

QUALIFICACIONS OBTINGUDES / CALIFICACIONES OBTENIDAS

Ordinària / Ordinaria Extraordinària / Extraordinaria

QUALIFICACIONS
CALIFICACIONES(1)

QUALIFICACIONS
CALIFICACIONES(1)

MATÈRIES / MATERIAS ACS(2)

Qualitativa / Cualitativa Numèrica / Numérica Qualitativa / Cualitativa Numèrica / Numérica

Ciències de la naturalesa
Ciencias de la naturaleza
Ciències socials, Geografia i Història
Ciencias sociales, Geografía e Historia

Educació física / Educación física

Educació per a la ciutadania i els drets humans
Educación para la ciudadanía y los derechos humanos
Castellà: llengua i literatura
Castellano: lengua y literatura
Valencià: llengua i literatura
Valenciano: lengua y literatura
Llengua estrangera
Lengua extranjera: ______________________

Matemàtiques / Matemáticas

Música

Ensenyances de religió (opcional)
Enseñanzas de religión (opcional): _______________

Optativa(3): ____________________________

MATÈRIES PENDENTS
MATERIAS PENDIENTES(4)

CURS
CURSO ACS

Promociona: ! Sí
! No

! Altres mesures / Otras medidas(5)

______________________, ____ de ______________ de 20__

Vist i Plau Director / Directora Secretari / Secretària
Vº Bº Director / Directora Secretario / Secretaria

(Segell del centre / Sello del Centro)

 Firma:  ______________________________________                           Firma: _______________________________________

Observacions / Observaciones:

(1) Es consignaran en termes d'Insuficient, Suficient, Bé, Notable o Excel·lent, amb la qualificació numèrica corresponent, sense emprar decimals en una escala d'1 a 10./ Se
consignarán en términos de Insuficiente, Suficiente, Bien, Notable o Sobresaliente, con la calificación numérica correspondiente, sin emplear decimales en una escala de 1 a 10.
(2) S'indicaran amb una aspa les àrees de què s'adjunta l'adaptació curricular individual significativa realitzada. / Se indicarán con un aspa las áreas de las que se adjunta la
adaptación curricular individual significativa realizada.
(3) Es consignarà l'optativa cursada per l'alumne./ Se consignará la optativa cursada por el alumno.
(4) Si és el cas, es consignarà la superació de les àrees i matèries amb qualificació negativa una vegada avaluades positivament, en els termes de Suficient, Bé, Notable o
Excel·lent i la qualificació numèrica corresponent. / En su caso, se consignará la superación de las áreas y materias con calificación negativa una vez evaluadas positivamente, en
los términos de Suficiente, Bien, Notable o Sobresaliente y la calificación numérica correspondiente.
(5) Indiqueu en l'apartat Observacions la decisió que s'adopta. / Indicar en el apartado Observaciones la decisión que se adopta.



ANNEX I / ANEXO I
EXPEDIENT ACADÈMIC / EXPEDIENTE ACADÉMICO

COGNOM 1 / APELLIDO1 COGNOM 2 / APELLIDO2 NOM / NOMBRE NÚM. HISTORIAL ACADÈMIC
Nº HISTORIAL ACADÉMICO                       

RESULTATS DE L�AVALUACIÓ DEL 2n. CURS / RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL 2º CURSO
REPETICIÓ / REPETICIÓN

Any acadèmic / Año académico 20__-20__

QUALIFICACIONS OBTINGUDES / CALIFICACIONES OBTENIDAS

Ordinària / Ordinaria Extraordinària / Extraordinaria

QUALIFICACIONS
CALIFICACIONES(1)

QUALIFICACIONS
CALIFICACIONES(1)

MATÈRIES / MATERIAS ACS(2)

Qualitativa / Cualitativa Numèrica / Numérica Qualitativa / Cualitativa Numèrica / Numérica

Ciències de la naturalesa
Ciencias de la naturaleza
Ciències socials, Geografia i Història
Ciencias sociales, Geografía e Historia

Educació física / Educación física

Educació per a la ciutadania i els drets humans
Educación para la ciudadanía y los derechos humanos
Castellà: llengua i literatura
Castellano: lengua y literatura
Valencià: llengua i literatura
Valenciano: lengua y literatura
Llengua estrangera
Lengua extranjera:______________________

Matemàtiques / Matemáticas

Música

Ensenyances de religió (opcional)
Enseñanzas de religión (opcional):_______________

Optativa(3): ____________________________

MATÈRIES PENDENTS
MATERIAS PENDIENTES(4) CURS CURSO ACS

Promociona:
! Sí
! Per impossibilitat de repetir

Por imposibilidad de repetir
! Altres mesures / Otras medidas(5)

______________________, ____ de ______________ de 20__

Vist i Plau Director / Directora Secretari / Secretària
Vº Bº Director / Directora Secretario / Secretaria

(Segell del centre / Sello del Centro)

 Firma:  ______________________________________                           Firma: _______________________________________

Observacions / Observaciones:

(1) Es consignaran en termes d'Insuficient, Suficient, Bé, Notable o Excel·lent, amb la qualificació numèrica corresponent, sense emprar decimals en una escala d'1 a 10./ Se
consignarán en términos de Insuficiente, Suficiente, Bien, Notable o Sobresaliente, con la calificación numérica correspondiente, sin emplear decimales en una escala de 1 a 10.
(2) S'indicaran amb una aspa les àrees de què s'adjunta l'adaptació curricular individual significativa realitzada. / Se indicarán con un aspa las áreas de las que se adjunta la
adaptación curricular individual significativa realizada.
(3) Es consignarà l'optativa cursada per l'alumne./ Se consignará la optativa cursada por el alumno.
(4) Si és el cas, es consignarà la superació de les àrees i matèries amb qualificació negativa una vegada avaluades positivament, en els termes de Suficient, Bé, Notable o
Excel·lent i la qualificació numèrica corresponent. / En su caso, se consignará la superación de las áreas y materias con calificación negativa una vez evaluadas positivamente, en
los términos de Suficiente, Bien, Notable o Sobresaliente y la calificación numérica correspondiente.
(5) Indiqueu en l'apartat Observacions la decisió que s'adopta. / Indicar en el apartado Observaciones la decisión que se adopta.



ANNEX I / ANEXO I
EXPEDIENT ACADÈMIC / EXPEDIENTE ACADÉMICO

COGNOM 1 / APELLIDO1 COGNOM 2 / APELLIDO2 NOM / NOMBRE NÚM. HISTORIAL ACADÈMIC
Nº HISTORIAL ACADÉMICO                       

RESULTATS DE L�AVALUACIÓ DEL 3r. CURS / RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL 3er CURSO

Any acadèmic / Año académico 20__-20__

QUALIFICACIONS OBTINGUDES / CALIFICACIONES OBTENIDAS

Ordinària / Ordinaria Extraordinària / Extraordinaria

QUALIFICACIONS
CALIFICACIONES(1)

QUALIFICACIONS
CALIFICACIONES(1)

MATÈRIES / MATERIAS ACS(2)

Qualitativa / Cualitativa Numèrica / Numérica Qualitativa / Cualitativa Numèrica / Numérica

Biologia i Geologia
Biología y Geología

Física i Química
Física y Química U

na
 s

ol
a 

m
at

èr
ia

 a
l'e

fe
ct
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de
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ro
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Educació física / Educación física
Educació pàstica i visual
Educación plástica y visual
Ciències socials, Geografia i Història
Ciencias sociales, Geografía e Historia
Castellà: llengua i literatura
Castellano: lengua y literatura
Valencià: llengua i literatura
Valenciano: lengua y literatura
Llengua estrangera
Lengua extranjera:______________________
Matemàtiques / Matemáticas

Música

Tecnologies / Tecnologías
Ensenyances de religió (opcional)
Enseñanzas de religión (opcional):_______________
Optativa(3): ____________________________

A. Llingüístic i social
A. Lingüístico y social
A. Científic / A. Científico

A. Pràctic / A. Práctico

Optativa1: _________________

Optativa2: ________________

P
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Optativa3: ________________
MATÈRIES PENDENTS

MATERIAS PENDIENTES(4)
CURS

CURSO ACS

! Sí
! Per impossibilitat de repetir

Por imposibilidad de repetirPromociona:
! No

! Altres mesures / Otras medidas(5) ________

______________________, ____ de ______________ de 20__

Vist i Plau Director / Directora Secretari / Secretària
Vº Bº Director / Directora Secretario / Secretaria

(Segell del centre / Sello del Centro)

 Firma:  ______________________________________                           Firma: _______________________________________

Observacions / Observaciones:

(1) Es consignaran en termes d'Insuficient, Suficient, Bé, Notable o Excel·lent, amb la qualificació numèrica corresponent, sense emprar decimals en una escala d'1 a 10./ Se
consignarán en términos de Insuficiente, Suficiente, Bien, Notable o Sobresaliente, con la calificación numérica correspondiente, sin emplear decimales en una escala de 1 a 10.
(2) S'indicaran amb una aspa les àrees de què s'adjunta l'adaptació curricular individual significativa realitzada. / Se indicarán con un aspa las áreas de las que se adjunta la
adaptación curricular individual significativa realizada.
(3) Es consignarà l'optativa cursada per l'alumne./ Se consignará la optativa cursada por el alumno.
(4) Si és el cas, es consignarà la superació de les àrees i matèries amb qualificació negativa una vegada avaluades positivament, en els termes de Suficient, Bé, Notable o
Excel·lent i la qualificació numèrica corresponent. / En su caso, se consignará la superación de las áreas y materias con calificación negativa una vez evaluadas positivamente, en
los términos de Suficiente, Bien, Notable o Sobresaliente y la calificación numérica correspondiente.
(5) Indiqueu en l'apartat Observacions la decisió que s'adopta. / Indicar en el apartado Observaciones la decisión que se adopta.



ANNEX I / ANEXO I
EXPEDIENT ACADÈMIC / EXPEDIENTE ACADÉMICO

COGNOM 1 / APELLIDO1 COGNOM 2 / APELLIDO2 NOM / NOMBRE NÚM. HISTORIAL ACADÈMIC
Nº HISTORIAL ACADÉMICO                       

RESULTATS DE L�AVALUACIÓ DEL 3r. CURS / RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL 3er CURSO
REPETICIÓ / REPETICIÓN

Any acadèmic / Año académico 20__-20__

QUALIFICACIONS OBTINGUDES / CALIFICACIONES OBTENIDAS

Ordinària / Ordinaria Extraordinària / Extraordinaria

QUALIFICACIONS
CALIFICACIONES(1)

QUALIFICACIONS
CALIFICACIONES(1)

MATÈRIES / MATERIAS ACS(2)

Qualitativa / Cualitativa Numèrica / Numérica Qualitativa / Cualitativa Numèrica / Numérica

Biologia i Geologia
Biología y Geología

Física i Química
Física y Química U

na
 s

ol
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m
at

èr
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fe
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Educació física / Educación física
Educació pàstica i visual
Educación plástica y visual
Ciències socials, Geografia i Història
Ciencias sociales, Geografía e Historia
Castellà: llengua i literatura
Castellano: lengua y literatura
Valencià: llengua i literatura
Valenciano: lengua y literatura
Llengua estrangera
Lengua extranjera:______________________
Matemàtiques / Matemáticas

Música

Tecnologies / Tecnologías
Ensenyances de religió (opcional)
Enseñanzas de religión (opcional):_______________
Optativa(3): ____________________________

A. Llingüístic i social
A. Lingüístico y social
A. Científic / A. Científico

A. Pràctic / A. Práctico

Optativa1: _________________

Optativa2: ________________
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Optativa3: ________________
MATÈRIES PENDENTS

MATERIAS PENDIENTES(4)
CURS

CURSO ACS

Promociona:
! Sí
! Per impossibilitat de repetir

Por imposibilidad de repetir
! Altres mesures / Otras medidas(5) __________

______________________, ____ de ______________ de 20__

Vist i Plau Director / Directora Secretari / Secretària
Vº Bº Director / Directora Secretario / Secretaria

(Segell del centre / Sello del Centro)

 Firma:  ______________________________________                           Firma: _______________________________________

Observacions / Observaciones:

(1) Es consignaran en termes d'Insuficient, Suficient, Bé, Notable o Excel·lent, amb la qualificació numèrica corresponent, sense emprar decimals en una escala d'1 a 10./ Se
consignarán en términos de Insuficiente, Suficiente, Bien, Notable o Sobresaliente, con la calificación numérica correspondiente, sin emplear decimales en una escala de 1 a 10.
(2) S'indicaran amb una aspa les àrees de què s'adjunta l'adaptació curricular individual significativa realitzada. / Se indicarán con un aspa las áreas de las que se adjunta la
adaptación curricular individual significativa realizada.
(3) Es consignarà l'optativa cursada per l'alumne./ Se consignará la optativa cursada por el alumno.
(4) Si és el cas, es consignarà la superació de les àrees i matèries amb qualificació negativa una vegada avaluades positivament, en els termes de Suficient, Bé, Notable o
Excel·lent i la qualificació numèrica corresponent. / En su caso, se consignará la superación de las áreas y materias con calificación negativa una vez evaluadas positivamente, en
los términos de Suficiente, Bien, Notable o Sobresaliente y la calificación numérica correspondiente.
(5) Indiqueu en l'apartat Observacions la decisió que s'adopta. / Indicar en el apartado Observaciones la decisión que se adopta.



ANNEX I / ANEXO I
EXPEDIENT ACADÈMIC / EXPEDIENTE ACADÉMICO

COGNOM 1 / APELLIDO1 COGNOM 2 / APELLIDO2 NOM / NOMBRE NÚM. HISTORIAL ACADÈMIC
Nº HISTORIAL ACADÉMICO                       

RESULTATS DE L�AVALUACIÓ DEL 4t. CURS / RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL 4º CURSO

Any acadèmic / Año académico 20__-20__

QUALIFICACIONS OBTINGUDES / CALIFICACIONES OBTENIDAS

Ordinària / Ordinaria Extraordinària / Extraordinaria

QUALIFICACIONS
CALIFICACIONES(1)

QUALIFICACIONS
CALIFICACIONES(1)

MATÈRIES / MATERIAS ACS(2)

Qualitativa / Cualitativa Numèrica / Numérica Qualitativa / Cualitativa Numèrica / Numérica

Ciències socials, Geografia i Història
Ciencias sociales, Geografía e Historia
Educació èticocívica
Educación ético-cívica
Educació física / Educación física
Castellà: llengua i literatura
Castellano: lengua y literatura
Valencià: llengua i literatura
Valenciano: lengua y literatura
Primera Llengua estrangera
Primera Lengua extranjera: ______________

Matemàtiques / Matemáticas    ! A     ! B
Ensenyances de religió (opcional)
Enseñanzas de religión (opcional):______________
Optativa(3): ___________________________

Espec. A: ____________________________

Espec. B: ____________________________

Espec. C: ____________________________
A. Llingüístic i social
A. Lingüístico y social
A. Científic / A. Científico

A. Pràctic / A. Práctico

Optativa1:P
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Optativa2:
MATÈRIES PENDENTS

MATERIAS PENDIENTES(4)
CURS

CURSO ACS

Proposta d'expedició del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria
Propuesta de expedición del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria

! Sí
! No

! Altres mesures / Otras medidas(5) _________

______________________, ____ de ______________ de 20__

Vist i Plau Director / Directora Secretari / Secretària
Vº Bº Director / Directora Secretario / Secretaria

(Segell del centre / Sello del Centro)

 Firma:  ______________________________________                           Firma: _______________________________________

Observacions / Observaciones:

(1) Es consignaran en termes d'Insuficient, Suficient, Bé, Notable o Excel·lent, amb la qualificació numèrica corresponent, sense emprar decimals en una escala d'1 a 10./ Se
consignarán en términos de Insuficiente, Suficiente, Bien, Notable o Sobresaliente, con la calificación numérica correspondiente, sin emplear decimales en una escala de 1 a 10.
(2) S'indicaran amb una aspa les àrees de què s'adjunta l'adaptació curricular individual significativa realitzada. / Se indicarán con un aspa las áreas de las que se adjunta la
adaptación curricular individual significativa realizada.
(3) Es consignarà l'optativa cursada per l'alumne./ Se consignará la optativa cursada por el alumno.
(4) Si és el cas, es consignarà la superació de les àrees i matèries amb qualificació negativa una vegada avaluades positivament, en els termes de Suficient, Bé, Notable o
Excel·lent i la qualificació numèrica corresponent. / En su caso, se consignará la superación de las áreas y materias con calificación negativa una vez evaluadas positivamente, en
los términos de Suficiente, Bien, Notable o Sobresaliente y la calificación numérica correspondiente.
(5) Indiqueu en l'apartat Observacions la decisió que s'adopta. / Indicar en el apartado Observaciones la decisión que se adopta.



ANNEX I / ANEXO I
EXPEDIENT ACADÈMIC / EXPEDIENTE ACADÉMICO

COGNOM 1 / APELLIDO1 COGNOM 2 / APELLIDO2 NOM / NOMBRE NÚM. HISTORIAL ACADÈMIC
Nº HISTORIAL ACADÉMICO                       

RESULTATS DE L�AVALUACIÓ DEL 4t. CURS / RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL 4º CURSO
REPETICIÓ / REPETICIÓN

Any acadèmic / Año académico 20__-20__

QUALIFICACIONS OBTINGUDES / CALIFICACIONES OBTENIDAS

Ordinària / Ordinaria Extraordinària / Extraordinaria

QUALIFICACIONS
CALIFICACIONES(1)

QUALIFICACIONS
CALIFICACIONES(1)

MATÈRIES / MATERIAS ACS(2)

Qualitativa / Cualitativa Numèrica / Numérica Qualitativa / Cualitativa Numèrica / Numérica

Ciències socials, Geografia i Història
Ciencias sociales, Geografía e Historia
Educació èticocívica
Educación ético-cívica
Educació física / Educación física
Castellà: llengua i literatura
Castellano: lengua y literatura
Valencià: llengua i literatura
Valenciano: lengua y literatura
Primera Llengua estrangera
Primera Lengua extranjera: ______________

Matemàtiques / Matemáticas    ! A     ! B
Ensenyances de religió (opcional)
Enseñanzas de religión (opcional):______________
Optativa(3): ___________________________

Espec. A: ____________________________

Espec. B: ____________________________

Espec. C: ____________________________
A. Llingüístic i social
A. Lingüístico y social
A. Científic / A. Científico

A. Pràctic / A. Práctico

Optativa1: _________________P
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Optativa2:_________________
MATÈRIES PENDENTS

MATERIAS PENDIENTES(4)
CURS

CURSO ACS

Proposta d'expedició del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria
Propuesta de expedición del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria

! Sí
! No

! Altres mesures / Otras medidas(5) _____________

______________________, ____ de ______________ de 20__

Vist i Plau Director / Directora Secretari / Secretària
Vº Bº Director / Directora Secretario / Secretaria

(Segell del centre / Sello del Centro)

 Firma:  ______________________________________                           Firma: _______________________________________

Observacions / Observaciones:

(1) Es consignaran en termes d'Insuficient, Suficient, Bé, Notable o Excel·lent, amb la qualificació numèrica corresponent, sense emprar decimals en una escala d'1 a 10./ Se
consignarán en términos de Insuficiente, Suficiente, Bien, Notable o Sobresaliente, con la calificación numérica correspondiente, sin emplear decimales en una escala de 1 a 10.
(2) S'indicaran amb una aspa les àrees de què s'adjunta l'adaptació curricular individual significativa realitzada. / Se indicarán con un aspa las áreas de las que se adjunta la
adaptación curricular individual significativa realizada.
(3) Es consignarà l'optativa cursada per l'alumne./ Se consignará la optativa cursada por el alumno.
(4) Si és el cas, es consignarà la superació de les àrees i matèries amb qualificació negativa una vegada avaluades positivament, en els termes de Suficient, Bé, Notable o
Excel·lent i la qualificació numèrica corresponent. / En su caso, se consignará la superación de las áreas y materias con calificación negativa una vez evaluadas positivamente, en
los términos de Suficiente, Bien, Notable o Sobresaliente y la calificación numérica correspondiente.
(5) Indiqueu en l'apartat Observacions la decisió que s'adopta. / Indicar en el apartado Observaciones la decisión que se adopta



ANNEX I / ANEXO I
EXPEDIENT ACADÈMIC / EXPEDIENTE ACADÉMICO

COGNOM 1 / APELLIDO1 COGNOM 2 / APELLIDO2 NOM / NOMBRE NÚM. HISTORIAL ACADÈMIC
Nº HISTORIAL ACADÉMICO                       

PROGRAMA DE QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL INICIAL
PROGRAMA DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL INICIAL

Any acadèmic / Año académico 20__-20__

Convocatòria ordinària
Convocatoria ordinaria

Convocatòria extraordinària
Convocatoria extraordinaria

QUALIFICACIONS
CALIFICACIONES(1)

QUALIFICACIONS
CALIFICACIONES(1)

MÒDULS VOLUNTARIS
MÓDULOS VOLUNTARIOS ACS(2)

Qualitativa / Cualitativa Numèrica / Numérica Qualitativa / Cualitativa Numèrica / Numérica

Àmbit de comunicació
Ámbito de comunicación
Àmbit social
Ámbito social
Àmbit científicotecnològic
Ámbito científico-tecnológico
Proposta d'expedició de títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria
Propuesta de expedición de título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria

! Sí
! No

______________________, ____ de ______________ de 20__

Vist i Plau Director / Directora Secretari / Secretària
Vº Bº Director / Directora Secretario / Secretaria

(Segell del centre / Sello del Centro)

 Firma:  ______________________________________                           Firma: _______________________________________

(1) Es consignaran en termes d'Insuficient, Suficient, Bé, Notable o Excel·lent, amb la qualificació numèrica corresponent, sense emprar decimals en una escala d'1 a 10./ Se
consignarán en términos de Insuficiente, Suficiente, Bien, Notable o Sobresaliente, con la calificación numérica correspondiente, sin emplear decimales en una escala de 1 a 10.
(2) S'indicaran amb una aspa les àrees de què s'adjunta l'adaptació curricular individual significativa realitzada. / Se indicarán con un aspa las áreas de las que se adjunta la
adaptación curricular individual significativa realizada.


