
BASES PER A LA CONCESSIÓ DE BEQUES FORMATIVES PER A JOVES
ESTUDIANTS  DINS  DEL  PROGRAMA  «OLIVA  AMB  EL  TALENT»  DE
L’AJUNTAMENT D’OLIVA

L’objectiu primordial  de les  presents  bases té  com a finalitat  la  formació de joves  estudiants  en l’àmbit  local
mitjançant l’aplicació pràctica dels coneixements adquirits al llarg de la seua formació. 

BASE PRIMERA. Objecte i nombre de beques.
L’objecte de la  present  convocatòria  és  la  concessió de fins a un màxim de 20 beques  en les  següents  àrees
d’activitat:

TITULACIONS Num DEPARTAMENTS

GRAUS
G. Filologia / G. Mestre/a G. Informació i documentació 1 BIBLIOTECA

G. Periodisme/G. Comunicació Audiovisual 1 COMUNICACIÓ

G. Relacions Laborals i Recursos Humans 2 ADL

G. Administració Pública / G. Treball Social 1 BENESTAR SOCIAL

G. Dret/ G. ADE/ G. Administració Pública / G.Economia 1 POLICIA LOCAL

G. Grau en Ciències de l'Activitat Física de l'Esport /

Màster en Gestió Esportiva
1 ESPORTS

G. Ciències Ambientals 1 MEDI AMBIENT

G. Turisme 1 TURISME

G. Economia 1 HISENDA

G. Arquitectura / G. en Enginyeria d´edificació/ 

G. Arquitectura Tècnica i Edificació.

1 URBANISME 

CICLES FORMATIUS (FP)
CF. Administració i Gestió 4 *SANITAT, SALUT PÚBLICA I BENESTAR 

ANIMAL
*OAC
*SECRETARIA
*COMERÇ

CF Electricitat i Electrònica 1 OBRES I SERVEIS

CF Agrària / Edificació i Obra Civil / CF Fabricació
Mecànica / CF Instal·lació i manteniment

2 ESPORTS
MERCAT

CF. Animació sociocultural i turística 1 GENT GRAN, IGUALTAT I DIVERSITAT 

CF. Paisatgisme i Medi rural 1 PARCS I JARDINS



La distribució final de les beques queda supeditada al perfil i nombre de sol·licitants presentats, tenint competència
la Comissió de Valoració per a redistribuir l'assignació inicial de les beques en el cas que no hi haguera hagut
demanda suficient en alguna de les titulacions oferides.

BASE SEGONA. Dotació, pagament i durada de les beques.

Cada una de les beques està dotada amb un import de 500 euros bruts mensuals a abonar en períodes vençuts. En
aquells  supòsits  que  impliquen  un  període  inferior  al  mes  natural,  l’estudiant  percebrà  la  quantitat  que  li
corresponga en atenció al temps disfrutat.

El període de duració de les beques serà de dos mesos, a partir de l’inici de les pràctiques formatives.

La  condició  de  becari/becària  no  generarà  en  cap  moment  relació  laboral  o  administrativa  amb l’Ajuntament
d’Oliva

BASE TERCERA. Requisits i mèrits

Les beques objecte d’aquesta convocatòria s’adjudicaran per mitjà de concurrència competitiva entre les persones
que aspiren i que reunisquen els següents requisits abans de la finalització del termini de presentació de sol·licituds
i ho acrediten documentalment:

1. Tindre 18 anys complits.

2. Trobar-se cursant estudis oficials, entenent per tals, a l’efecte d’aquesta convocatòria, els que complisquen
amb l’indicat en l’article 2 de l’Ordre 21/2016, de 10 de juny, de la Conselleria d’Educació, Investigació,
Cultura i Esport, (DOCV nº 7805 de 14 de juny de 2016), i que s’estableixen en l’Annex II de les presents
bases.

3. No trobar-se sotmés en cap de les circumstàncies establides a l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions.

4. No estar gaudint d’una altra beca o ajuda de la mateixa o anàloga finalitat, ni podran desenvolupar una
activitat laboral  que resulte incomptable amb el gaudi de la beca, que interferisca amb l’horari o objecte
de la beca i/o dificulte el compliment de les obligacions derivades de l’acompliment d’aquesta, segons el
parer de l’Entitat Local responsable de la convocatòria.

BASE QUARTA. Termini i lloc de presentació de sol·licituds, i documentació a aportar.

El termini de presentació de sol·licituds serà de 4 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació d’aquestes Bases
en la pàgina web de l’Ajuntament (www.oliva.es).

Les persones interessades han d’emplenar els formularis habilitats al respecte (sol·licitud i full d’autobaremació),
que s’inclou com a annex I i annex III  que consta en la pàgina web www.oliva.es.

En  el  formulari  d’autobaremació  (annex  III)  s’ha  d’especificar  una  titulació  o  agrupació  de  titulacions  per
Departaments de la beca a que s’opta, d’acord amb la titulacio que es presenta.

Les sol·licituds es presentaran a l’Oficina del CASAL JOVE D’OLIVA, situat al carrer Guillem de Castro, 10, en horari
de 10 a 14 hores amb CITA PRÈVIA Tel. 96 285 17 35.

La documentació a presentar:

http://www.oliva.es/
http://www.oliva.es/


A)  DOCUMENTACIÓ  RELACIONADA  AMB  ELS  REQUISITS  I  OBLIGATÒRIA  PER  PODER  PRESENTAR  LA
SOL·LICITUD

 Instància en model normalitzat per l'Ajuntament d’Oliva (Annex I).

 Full d’Autobaremació (Annex III)

 Fotocopia DNI, o document acreditatiu equivalent.

 Documentació acreditativa d'estar cursant o haver finalitzat les ensenyances oficials que al·lega en
la que conste el tipus d'ensenyança, curs, centre educatiu (matricula, certificat emés pel centre…).

En la sol·licitud (Annex I) es signarà declaració responsable que substituirà l’aportació de la documentació
acreditativa de la convocatòria (Base Tercera, punt  3 i 4), sense perjudici de la posterior acreditació i comprovació.

B) DOCUMENTS QUE ACREDITEN ELS MÈRITS. 

1. EMPADRONAMENT: Posseir veïnat administratiu en Oliva

Estar empadronat o empadronada a Oliva, comptant-se com a data final de l’alta d’empadronament el dia
de l’aprovació de la convocatòria i de les presents bases per l’òrgan competent.

S’acreditarà d’ofici pel mateix Ajuntament, no serà necessària cap acreditació per part de l’alumne/a.

2. EXPEDIENT ACADÈMIC

A) Cicles Formatius de Formació Professional:

- Butlletí de notes del curs actual o Certificat del centre ajustat al model que s’estableix en l’annex IV., o
Certificat del centre on s’indique que l’alumne està cursant els estudis de formació professional en el curs
actual, indicant la família professional, especialitat i nivell (!r /2n CFGM/CFGS).

B) Estudis Universitaris/ Màsters Oficials

-.  Expedient  acadèmic curs 2019/20 (crèdits de la titulació, crèdits superats).  L’estudiant podrà aportar
l’expedient  de la secretaria  virtual  de la Universitat.  Podrà requerir-se  certificat original expedit  per la
universitat o centre oficial on estiguen matriculats per tal de contrastar la veracitat de l’informe o extracte
inicialment aportat.

3. CONEIXEMENTS EN VALENCIÀ

-. Certificat de coneixements de valencià expedit o homologat per la Junta Qualificadora de Coneixements
de Valencià o l’Escola Oficial d’Idiomes (EOI) 

4. FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA: LLENGÜES COMUNITÀRIES

-.  Certificat  expedit  per  l’Escola  Oficial  d’Idiomes  (EOI)  o  altres  organismes  oficials  mitjançant  certificat
d’estudis ajustats al marc comú europeu de referència per les llengües.

5. SITUACIÓ SOCIOECONÒMICA DE LA UNITAT FAMILIAR DEL SOL·LICITANT

-. Es presentarà el certificat de situació del SEPE  (AUTOSERVEF)

6. NO HAVER SIGUT DESTINATARI AMB ANTERIORITAT D’UN PROGRAMA DE BEQUES FORMATIVES COM ARA «LA
DIPU ET BECA», ETC:

-. Aquesta circumstància s’indicarà en la mateixa sol·licitud.

7. FAMÍLIA NOMBROSA / FAMILIA MONOPARENTAL 

-. Per la valoració d’aquest mèrit l’aspirant haurà d’aportar fotocòpia del títol,  certificat corresponent o
targeta acreditativa expedit per la Conselleria corresponen



8.- DISCAPACITAT DEL SOL·LICITANT (igual o superior al 33%)

-. Per la valoració d’aquest mèrit l’aspirant haurà d’aportar fotocòpia del certificat corresponent.

Una  vegada  es  publique  la  llista  d’admesos  i  exclosos  en  la  pàgina  web  de  l’Ajuntament  (www.oliva.es),  es
concedirà un termini de 2 dies hàbils des de la seua publicació per a formular al·legacions o reclamacions. Una
vegada resoltes les al·legacions o reclamacions formulades s’emetrà la llista definitiva, que es publicarà en la pàgina
web de l’Ajuntament (www.oliva.es).

BASE CINQUENA. Requisits i mèrits.
Els mèrits que es baremen a l’efecte d’aquesta convocatòria són els següents:

1. EMPADRONAMENT: Posseir veïnat administratiu en Oliva

Estar empadronat en el municipi d’Oliva:  4 punts

2. EXPEDIENT ACADÈMIC (màxim 1,5 punts)

A) Cicles Formatius De Formació Professional:

Cicle Grau Mitjà Primer curs 0,25 punts

Segon curs CFGM + pràctiques del CFGM 0,5 punts

Cicle Superior Primer curs  0,75 punts

Segon curs del CFGS + pràctiques 1,5 punts.

B) Estudis Universitaris:

Es computarà 0,00625 punts per crèdit superat, no podent excedir en cap cas de la puntuació màxima: 1,5
punts.

C) Màsters Oficials: Puntuació 1,5 punts.

3. CONEIXEMENTS EN VALENCIÀ màxim 1 punt

A2 (coneixements orals) 0,2 punts
B1 (grau elemental) 0,4 punts
B2 0,6 punts
C1 (grau mitjà) 0,8 punts
C2 (grau superior) 1 punt

4. FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA: LLENGÜES COMUNITÀRIES màxim 0,5 punts
Nivell A2 0,1 punts
Nivell B1 0,2 punts
Nivell B2 0,3 punts
Nivell C1 0,4 punts
Nivell C2 0,5 punts

5. SITUACIÓ SOCIOECONÒMICA DE LA UNITAT FAMILIAR DEL SOL·LICITANT màxim 3 punts
- Pare i mare en atur 3 punts
- Pare o mare en atur 1’5 punt

http://www.oliva.es/
http://www.oliva.es/


6. NO HAVER SIGUT DESTINATARI AMB ANTERIORITAT D’UN PROGRAMA DE BEQUES FORMATIVES COM ARA «LA
DIPU ET BECA», ETC. 1 punt

7. FAMÍLIA NOMBROSA / FAMÍLIA MONOPARENTAL màxim 0,5 punts

8.- DISCAPACITAT DEL SOL·LICITANT (igual o superior al 33%) 0,5 punts

En cas d’empat de puntuacions es valorarà amb caràcter preferent aquells casos en què el sol·licitant acredite
situació de discapacitat, com també el fet de no haver gaudit l’estudiant una beca a l’estudi durant l’últim curs
acadèmic.  De continuar en l’empat  després d’aplicar  aquests  criteris  es  realitzarà un sorteig  públic  davant de
l’alumnat implicat.

BASE SISENA. Comissió Avaluadora. Concessió i seguiment de les beques.

Per a l’examen de les  sol·licituds  de beques es  constituirà  una comissió avaluadora que estarà integrada pels
següents membres tots ells amb veu i vot:

- Presidenta: Consol Parra Berbegall Suplent: Ana Escrivá Navarro

- Vocal: Sergio Morillas Gregori Suplent: Verónica Herrera Brines

- Secretari: Ramon LLopis Martinez Suplent  Miriam Dominguez Estruch

La Comissió Avaluadora pot resoldre els dubtes que es presenten, interpretar aquestes bases i prendre els acords
necessaris per al bon ordre del procés.

La Comissió Avaluadora té facultats per a realitzar,  per mitjà dels seus membres, totes les comprovacions que
estime necessàries per a la millor qualificació dels mèrits presentats.

Una vegada finalitzat l’estudi  corresponent dels expedientes de cada un dels aspirants,  la comissió avaluadora
formularà la proposta d’adjudicació de les beques, perquè les dictamine i s’aproven si és el cas, per resolució de
l’alcaldia. La resolució de concessió pot declarar deserta la cobertura de la beca corresponent a alguna de les àrees
d’activitat,  si  el  perfil  de  sol·licitants  no  s’adequa  a  les  característiques  concretes  necessàries  per  al  correcte
desenvolupament d’aquesta.

L’entitat local nomenarà un o més tutor/tutores que en faran el seguiment i la coordinació i,  a més, ordenarà
l’activitat del personal becari i el temps de dedicació a les activitats esmentades serà de 20 hores setmanals per
becari/ària.

Davant de les renúncies o baixes en alguna de les àrees d’activitat, es procedirà a cobrir la beca, segons l’ordre de
puntuació resultant dins de l’àrea.

En cas que quede deserta la cobertura d’una àrea es cobrirà segons l’ordre de puntuació que haja resultat del
procés de selecció general.

En el supòsit que el període de gaudiment de la beca siga inferior al mes natural, l’estudiant/a beneficiari percebrà
la quantitat que li correspon en atenció al temps gaudit.

BASE SETENA. Drets i obligacions dels becaris, i incidències.

Són obligacions dels becaris:
- Incorporar-se a l’Entitat Local corresponent en la data prevista en la Resolució de la concessió.
- Realitzar les activitats i complir els objectius marcats pel tutor.
- Elaborar la memòria d’activitats que haurà d’aprovar el tutor.
- Guardar  el  corresponent  sigil  i  reserva  sobre  les  activitats  realitzades  en  l’exercici  de  la  pràctica

formativa.



L’incompliment,  sense causa justificada,  de les  condicions establertes  en la  present  convocatòria  podrà deixar
sense efecte la concessió de la beca, havent de procedir al reintegrament, si és el cas, de les quantitats percebudes
fins al moment.

BASE OCTAVA. Pressupost

El pressupost de despeses de la present convocatòria que li correspon assumir a l’Ajuntament d’Oliva es finançarà a
càrrec de les partida 920004810000 (RC 22020003238)  del pressupost de despeses de la corporació de l’any 2019,
actualment prorrogat per a l’any 2020.

L’import total pressupostat per a aquesta convocatòria ascendeix a 24.000 €.



ANNEX I

SOL·LICITUD INSCRIPCIÓ PROGRAMA DE BEQUES «OLIVA AMB EL TALENT»
SOLICITUD INSCRIPCIÓN PROGRAMA DE BECAS «OLIVA AMB EL TALENT»

A.-DADES PERSONALS - DATOS PERSONALES.
DNI
NIF

Nom
Nombre

Primer Cognom
Primet Apellido

Segon Cognom
Segundo  Apellido

Data naixement
Fecha nacimiento

Telèfons
Teléfonos

E-mail(
E-mail

Domicili
Domicilio

C.P.
C.P

Població
Población

B. ESTUDIS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL QUE ESTÀ CURSANT (CURS 2019/2020)
B. ESTUDIOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL QUE ESTÀ CURSANDO (CURSO 2019/2020)

Cicle Formatiu grau mitjà
Ciclo Formativo grado medio

Cicle Formatiu grau superior
Ciclo Formativo  grado superior

Denominació del títol
Denominación del título

C. ESTUDIS UNIVERSITARIS QUE ESTÀ CURSANT (CURS 2019/2020)
C. ESTUDIOS UNIVERSITARIOS QUE ESTA CURSANDO (CURSO 2019/2020)

Grau
Grado 
Denominació del títol GRAU
Denominación del título GRADO

Màster
Master  
Denominació del títol MÀSTER
Denominación del título MASTER

D. MÉRITS - MÉRITOS
Presenta mèrits

Presenta méritos
SI    

NO 

En cas afirmatiu detallar-los al dors de l’escrit

En caso afirmativo detallarlos al dorso del presente escrito

F. DECLARACIÓ RESPONSABLE – DECLARACIÓN RESPONSABLE.

Declare responsablement:

 que no estic gaudint d’altra beca o ajuda de la mateixa o 
anàloga finalitat, ni estic desenvolupant una activitat laboral que 
resulte incompatible amb el gaudi de la beca.

 que no estic sotmès en cap de les circumstàncies establertes 
a   la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 

 que vaig a mantenir totes aquestes condicions mentre dure 
la beca.

Si  Vaig  ser  beneficiarii  amb  anterioritat  d’un  programa  de  beques
formatives

No  

(senya-la el que procedisca)

Declaro responsablemente:

 que no estoy disfrutando de otra beca o ayuda de la misma o 
análoga finalidad, ni estoy desarrollando una actividad laboral que 
resulte incompatible con el disfrute de la beca.

 que no estoy sometido a ninguna circunstancias establecidas en 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

 que voy a mantener todas estas condiciones mientras dure la 
beca.

Si   Fui beneficiario con anterioridad de programas de becas formativas

No  

(señálese lo que proceda)



G. DOCUMENTACIÓ QUE ADJUNTA – DOCUMENTACIÓN QUE ADJUNTA.

Adjunte fotocòpia  de la següent documentació: Adjunto fotocopia  de la siguiente documentación:

DNI, passaport o permís de residència. DNI, pasaporte o permiso de residencia

Autoritze la comprovació d’ofici de la inscripció 
en el padró municipal d’habitants de 
l’Ajuntament d’Oliva

Autorizo la comprobación de oficio de la inscripción en 
el padrón municipal de habitantes del Ayuntamiento 
de Oliva

Butlletí notes / Certificat d’estudis de formació 
professional / Annex IV

Boletñin de notas /Certificado de estudios de 
formación profesional /Anexo IV

Document informatiu del crèdits de la titulació 
universitària i crèdits superats /Master

Documento informativo de créditos de la titulación 
universitaria y créditos superados /Master

Certificat coneixements del valencià (detallar al 
dors)

Certificado conocimientos del valenciano (detallar al 
dorso)

Certificat oficial idiomes (detallar al dors) Certificado oficial de idiomas (detallar al dorso)

Certificat de minusvalidesa o resolució 
incapacitat INSS Certificado minusvalía o resolución incapacidad INSS

Certificat de la situació de la demanda 
d'ocupació del pare

Certificado de la situación de la demanda de empleo 
del padre

Certificat de la situació de la demanda 
d'ocupació de la mare

Certificado de la situación de la demanda de empleo 
de la madre

Títol família nombrosa Título familia numerosa

Títol família monoparental Títol família monoparental

Oliva,  de 2020

Signatura/Firma:

___________________________________

 El E-mail, fax i domicili indicats a la present instancia s’entenen com a mitjans i llocs  vàlids als efectes de rebre
qualsevol tipus de notificació o comunicació per a l’interessat.
 El E-mail, fax y domicilio indicados en la presente instancia se entienden como medios y lugares válidos a los 
efectos de recibir cualquier notificación o comunicación para el interesado.



ANNEX II: ENSENYAMENTS OBJECTE DE LES BEQUES «OLIVA AMB EL TALENT»

Estudis universitaris oficials 
Tots  els  estudis  universitaris  de  conformitat  en  l'articule  2  l'Ordre  21/2016,  de  10  de  juny  de  la  Conselleria
d'Educació, Recerca, Cultura i Esport. 

Màsters Universitaris oficials 
Tots  els  màsters  oficials  de  conformitat  en  l'articule  2  de  l'Ordre  21/2016,  de  10  de  juny  de  la  Conselleria
d'Educació, Recerca, Cultura i Esport 

Cicles formatius 
Famílies que s'indiquen a continuació:

 Activitats Físiques i Esportives 
 Administració i gestió 
 Agrària 
 Arts gràfiques 
 Arts i Artesania
 Comerç i màrqueting
 Edificació i obra civil
 Electricitat i electrònica
 Energia i aigua
 Fabricació Mecànica
 Hostaleria i Turisme
 Imatge i so
 Indústries alimentàries
 Informàtica i comunicacions
 Instal·lació i manteniment
 Moble, fusta i suro
 Marítim pesquera
 Química
 Sanitat
 Seguretat i medi ambient
 Serveis socioculturals i a la comunitat
 Tèxtil, confecció i pell 
 Transporte i manteniment de vehicles 
 Vidre i ceràmica 



ANNEX III: AUTOBAREMACIÓ

Cognoms i Nom: _____________________________________________________________________
Apellidos y Nombre:

Mèrits MÀX PUNTS

Expedient acadèmic (màxim 1,5)

C.F. Grau mitjà
C.F. Grau superior

Matrícula primer curs CFGM                    
0,25

Matrícula segon CFGM +Pràctiques        
0,50

Matrícula 1er curs CFGS                            
0,75

Matrícula segon CFGS + Pràctiques         
1,5

1,5

Estudis universitaris Nº crèdits superats _________x 0,00625 1,5

Master Universitari Oficial 1,5

Empadronament a Oliva 4

Coneixements de valencià

  A2 Oral ............... 0,2

  B1 Elemental  ..... 0,4

  B2 ....................... 0,6

  C1 Mitjà .............. 0,8

  C2 Superior ........ 1,0

1 

Formació complementària: Llengües 
comunitàries

Indica la llengua comunitària

1-_______________ A2  B1  B2  C1 C2

2-_______________ A2  B1  B2  C1 C2

3-_______________ A2  B1  B2  C1 C2

4-_______________ A2  B1  B2  C1 C2

A2...0,1 /  B1...0,2 / B2...0,3  /  C1...0,4 /  C2...0,5

0,5 

Atur
 Pare i mare..............................................3,00 

 Pare o mare.............................................1,50 
3

No haver estar beneficiat/ada anteriorment d’un programa de 
beques formatives, com ara «la dipu et beca», etc 1

Membre família nombrosa /família monoparental 0,5

Discapacitat sol·licitant (igual o superior al 33%) 0,5

TOTAL 12



S’ha de marcar una titulació o agrupació de titulacions per àrea d’activitat de la beca a que s’opta, d’acord amb els
teus estudis.

TITULACIONS Nº DEPARTAMENTS

GRAUS
G. Filologia / G. Mestre/a / G. Història / G. Informació i documentació 1 BIBLIOTECA
G. Periodisme / G. Comunicació Audiovisual 1 COMUNICACIÓ
G. Relacions Laborals i Recursos Humans 2 ADL
G. Administració Pública / G. Treball Social 1 BENESTAR SOCIAL
G. Dret/ G. ADE/ G. Administració Pública / G.Economia 1 POLICIA LOCAL
G. Grau en Ciències de l’Activitat Física de l’Esport/ Màster Gestió Esportiva Municipal 1 ESPORTS
G. en Ciències Ambientals 1 MEDI AMBIENT
G. en Turisme 1 TURISME
G. Economia 1 HISENDA
G. Arquitectura / G. en Enginyeria d´edificació / G. Arquitectura tècnica i edificació 1 URBANISME

CICLES

CF Administració i Gestió 4

*SANITAT, SALUT 
PÚBLICA I BENESTAR 
ANIMAL
*OAC
*SECRETARIA
*COMERÇ

CF Electricitat i Electrònica 1 OBRES I SERVEIS
CF Agrària / Edificació i Obra Civil / CF Fabricació Mecànica / CF Instal·lació i 
manteniment 2 ESPORTS

COMERÇ
CF. Animació sociocultural i turística

1
GENT GRAN, IGUAL-
TAT I DIVERSITAT 

CF. Paisatgisme i Medi rural 1 PARCS I JARDINS

La persona sol·licitant  DECLARA que són certes  les dades consignades ací  i  que té  els  requisits
exigits per a exercir les places que sol·licita

Oliva,             de                de 2020

La persona interessada                                                           

Signatura



ANNEX IV: MODEL CERTIFICAT ESTUDIS

DE FORMACIÓ PROFESSIONAL

SR./SRA ________________________________________________________________________, 

DIRECTOR/A DEL CENTRE _______________________________________________________

CERTIFICA:
 Que segons els antecedents que consten en la Secretaria al meu càrrec, a efectes de selecció per part de

l’Ajuntament d’Oliva del programa de pràctiques formatives «Oliva amb el talent», l’alumne/a que es detalla a
continuació, es troba matriculat en aquest centre durant el curs 2019/2020 i a la vista del seu expedient acadèmic
queda acreditat el següent:
 

L’alumne/a: DNI:

Cicle formatiu de Formació Professional en el qual es troba matriculat actualment

Família professional Especialitat Nivell

Esta matriculat en primer curs del CFGM

Matrícula en el segon curs del CFGM + pràctiques del cicle  en fase de realització o acabades

Esta matriculat en primer curs del CFGS

Matrícula en el segon curs del CFGS + pràctiques del cicle  en fase de realització o acabades

(Signar el director a la casella corresponent i posar el segell del centre)

Així mateix certifique que es troba matriculat/da en aquest centre en el curs acadèmic 2019/2020.

I perquè conste i faça els efectes abans esmentats, lliure el present certificat. 

Oliva,            de                de 2020.
El/La  Director/a


