ANNEX III /ANEXO III

HISTORIAL ACADÈMIC D’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA
HISTORIAL ACADÉMICO DE 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

NÚM. HISTORIAL ACADÈMIC
Nº HISTORIAL ACADÉMICO

DADES PERSONALS / DATOS PERSONALES
Cognom1 / Apellido 1

Document identificatiu
Documento identificativo
Tipus / Tipo
Núm. / Nº
Província naixement / Provincia
nacimiento

Sexe ! H ! D/M

Cognom 2 / Apellido 2

Nom / Nombre

Data de neixement / Fecha nacimiento

Municipi de naixement / Municipio nacimiento

País naixement / País nacimiento

Nacionalitat / Nacionalidad

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

Nom del pare o tutor / Nombre del padre o tutor

ANNEX III / ANEXO III
HISTORIAL ACADÈMIC / HISTORIAL ACADÉMICO
COGNOM 1 / APELLIDO1

COGNOM 2 / APELLIDO2

NÚM. HISTORIAL ACADÈMIC
Nº HISTORIAL ACADÉMICO

NOM / NOMBRE

INCORPORACIÓ A L’ETAPA D’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA
INCORPORACIÓN A LA ETAPA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
Amb data / Con fecha _________________________________
l’alumne o l’alumna s’incorpora a l’etapa d’Educació Secundària Obligatòria, d’acord amb el Reial Decret
1631/2006, de 29 de desembre i Decret 112/2007 de 20 de juliol.
la alumna o alumno se incorpora a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria, de acuerdo con el Real
Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre y Decreto 112/2007, de 20 de julio.
Codi centre
Nom del centre / Nombre del centro
Localitat / Localidad
Província / Provincia
Código centro

CANVIS DE CENTRE / CAMBIOS DE CENTRO
Codi
Código

Centre / Centro

Localitat
Localidad

Província
Provincia

Data alta
Fecha alta

Data baixa
Fecha baja

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ANYS D’ESCOLARITZACIÓ EN EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA
AÑOS DE ESCOLARIZACIÓN EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
Any acadèmic
Codi centre
Nom centre / Nombre centro
Año académico Código centro

Curs / Curso

ANNEX III / ANEXO III
HISTORIAL ACADÈMIC / HISTORIAL ACADÉMICO
COGNOM 1 / APELLIDO1

COGNOM 2 / APELLIDO2

NÚM. HISTORIAL ACADÈMIC
Nº HISTORIAL ACADÉMICO

NOM / NOMBRE

RESULTATS DE L’AVALUACIÓ DEL 1r. CURS / RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL 1er CURSO
Any acadèmic / Año académico 20__-20__

QUALIFICACIONS OBTINGUDES / CALIFICACIONES OBTENIDAS
MATÈRIES / MATERIAS

ACS

(2)

Ordinària / Ordinaria

Extraordinària / Extraordinaria

QUALIFICACIONS
CALIFICACIONES(1)

QUALIFICACIONS
CALIFICACIONES(1)

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): __________________________

Amb data / Con fecha ____ de _________ de 20____ promociona al curs següent / promociona al curso siguiente
(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. Si és el cas, en les columnes de qualificació qualitativa de les dos convocatòries, es consignarà, en la casella respectiva CO si la té
convalidada. En el cas de la convocatòria extraordinària a més No presentat. / 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. En su caso, en las columnas de calificación
cualitativa de las dos convocatorias, se consignará, en la casilla respectiva CO si la tiene convalidada. En el caso de la convocatoria extraordinaria
además No presentado.
(2) S'indicaran amb una aspa les àrees amb adaptació curricular individual significativa / Se indicarán con un aspa las áreas con adaptación curricular
individual significativa.
(3) Es consignarà l'optativa cursada per l'alumne./ Se consignará la optativa cursada por el alumno.
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HISTORIAL ACADÈMIC / HISTORIAL ACADÉMICO
COGNOM 1 / APELLIDO1

COGNOM 2 / APELLIDO2

NÚM. HISTORIAL ACADÈMIC
Nº HISTORIAL ACADÉMICO

NOM / NOMBRE

RESULTATS DE L’AVALUACIÓ DEL 1r. CURS / RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL 1er CURSO
REPETICIÓ (si és necessari) / REPETICIÓN (si es necesario)
Any acadèmic / Año académico 20__-20__

QUALIFICACIONS OBTINGUDES / CALIFICACIONES OBTENIDAS
MATÈRIES / MATERIAS

ACS

(2)

Ordinària / Ordinaria

Extraordinària / Extraordinaria

QUALIFICACIONS
CALIFICACIONES(1)

QUALIFICACIONS
CALIFICACIONES(1)

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): __________________________

Amb data / Con fecha ____ de __________ de 20____ promociona al curs següent / promociona al curso siguiente.
Am data / Con fecha ____ de __________ de 20____ promociona al curs següent per la impossibililtat de repetir /
promociona al curso siguiente por imposibilidad de repetir

(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. Si és el cas, en les columnes de qualificació qualitativa de les dos convocatòries, es consignarà, en la casella respectiva CO si la té
convalidada. En el cas de la convocatòria extraordinària a més No presentat. / 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. En su caso, en las columnas de calificación
cualitativa de las dos convocatorias, se consignará, en la casilla respectiva CO si la tiene convalidada. En el caso de la convocatoria extraordinaria
además No presentado.
(2) S'indicaran amb una aspa les àrees amb adaptació curricular individual significativa / Se indicarán con un aspa las áreas con adaptación curricular
individual significativa.
(3) Es consignarà l'optativa cursada per l'alumne./ Se consignará la optativa cursada por el alumno.
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HISTORIAL ACADÈMIC / HISTORIAL ACADÉMICO
COGNOM 1 / APELLIDO1

COGNOM 2 / APELLIDO2

NÚM. HISTORIAL ACADÈMIC
Nº HISTORIAL ACADÉMICO

NOM / NOMBRE

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

MATÈRIES / MATERIAS

ACS

(2)

QUALIFICACIONS
CALIFICACIONES(1)
Qualitativa / Cualitativa

Numèrica / Numérica

Extraordinària /
Extraordinaria
QUALIFICACIONS
CALIFICACIONES(1)
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): ____________________________
(4)

MATÈRIES PENDENTS
MATERIAS PENDIENTES

CURS / CURSO

ACS

(2)

Amb data / Con fecha _____ de ___________ de 20 ___ promociona al curs següent / promociona al curso siguiente

(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. Si és el cas, en les columnes de qualificació qualitativa de les dos convocatòries, es consignarà, en la casella respectiva CO si la té
convalidada. En el cas de la convocatòria extraordinària a més No presentat. / 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. En su caso, en las columnas de calificación
cualitativa de las dos convocatorias, se consignará, en la casilla respectiva CO si la tiene convalidada. En el caso de la convocatoria extraordinaria
además No presentado.
(2) S'indicaran amb una aspa les àrees amb adaptació curricular individual significativa / Se indicarán con un aspa las áreas con adaptación curricular
individual significativa.
(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.
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HISTORIAL ACADÈMIC / HISTORIAL ACADÉMICO
COGNOM 1 / APELLIDO1

COGNOM 2 / APELLIDO2

NÚM. HISTORIAL ACADÈMIC
Nº HISTORIAL ACADÉMICO

NOM / NOMBRE

RESULTATS DE L’AVALUACIÓ DEL 2n. CURS / RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL 2º CURSO
REPETICIÓ (si és necessàri) / REPETICIÓN (si es necesario)
Any acadèmic / Año académico 20__-20__

QUALIFICACIONS OBTINGUDES / CALIFICACIONES OBTENIDAS
Ordinària / Ordinaria

MATÈRIES / MATERIAS

ACS

(2)

QUALIFICACIONS
CALIFICACIONES(1)
Qualitativa / Cualitativa

Numèrica / Numérica

Extraordinària /
Extraordinaria
QUALIFICACIONS
CALIFICACIONES(1)
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): ____________________________
(4)

MATÈRIES PENDENTS
MATERIAS PENDIENTES

CURS / CURSO

ACS

(2)

Amb data / Con fecha ____ de __________ de 20____ promociona al curs següent / promociona al curso siguiente.
Amb data / Con fecha ____ de __________ de 20____ promociona al curs següent per impossibilitat de repetir / promociona
al curso siguiente por imposibilidad de repetir

(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. Si és el cas, en les columnes de qualificació qualitativa de les dos convocatòries, es consignarà, en la casella respectiva CO si la té
convalidada. En el cas de la convocatòria extraordinària a més No presentat. / 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. En su caso, en las columnas de calificación
cualitativa de las dos convocatorias, se consignará, en la casilla respectiva CO si la tiene convalidada. En el caso de la convocatoria extraordinaria
además No presentado.
(2) S'indicaran amb una aspa les àrees amb adaptació curricular individual significativa / Se indicarán con un aspa las áreas con adaptación curricular
individual significativa.
(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.

ANNEX III / ANEXO III
HISTORIAL ACADÈMIC / HISTORIAL ACADÉMICO
COGNOM 1 / APELLIDO1

COGNOM 2 / APELLIDO2

NÚM. HISTORIAL ACADÈMIC
Nº HISTORIAL ACADÉMICO

NOM / NOMBRE

RESULTATS DE L’AVALUACIÓ DEL 3r. CURS / RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL 3er CURSO
Any acadèmic / Año académico 20__-20__

QUALIFICACIONS OBTINGUDES / CALIFICACIONES OBTENIDAS
MATÈRIES / MATERIAS

ACS

(2)

Ordinària / Ordinaria

Extraordinària / Extraordinaria

QUALIFICACIONS
CALIFICACIONES(1)

QUALIFICACIONS
CALIFICACIONES(1)

Numèrica / Numérica

Qualitativa / Cualitativa

Numèrica / Numérica

Una sola matèria, als
efectes de promoció
Una sola materia a
efectos de promoción

Qualitativa / Cualitativa

Biologia i Geologia
Biología y Geología
Física i Química
Física y Química

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

Programa de
diversificació curricular
Programa de diversificación
curricular

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: ________________
Optativa3: ________________
(4)

MATÈRIES PENDENTS
MATERIAS PENDIENTES

CURS /
CURSO

ACS

(2)

Amb data / Con fecha ____ de __________ de 20____ promociona al curs següent / promociona al curso siguiente.
Amb data / Con fecha ____ de __________ de 20____ promociona al curs següent per impossibilitat de repetir / promociona
al curso siguiente por imposibilidad de repetir

(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. Si és el cas, en les columnes de qualificació qualitativa de les dos convocatòries, es consignarà, en la casella respectiva CO si la té
convalidada. En el cas de la convocatòria extraordinària a més No presentat. / 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. En su caso, en las columnas de calificación
cualitativa de las dos convocatorias, se consignará, en la casilla respectiva CO si la tiene convalidada. En el caso de la convocatoria extraordinaria
además No presentado.
(2) S'indicaran amb una aspa les àrees amb adaptació curricular individual significativa / Se indicarán con un aspa las áreas con adaptación curricular
individual significativa.
(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.
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HISTORIAL ACADÈMIC / HISTORIAL ACADÉMICO
COGNOM 1 / APELLIDO1

COGNOM 2 / APELLIDO2

NÚM. HISTORIAL ACADÈMIC
Nº HISTORIAL ACADÉMICO

NOM / NOMBRE

RESULTATS DE L’AVALUACIÓ DEL 3r. CURS / RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL 3er CURSO
REPETICIÓ (si és necessàri) / REPETICIÓN (si es necesario)
Any acadèmic / Año académico 20__-20__

QUALIFICACIONS OBTINGUDES / CALIFICACIONES OBTENIDAS
MATÈRIES / MATERIAS

ACS

(2)

Ordinària / Ordinaria

Extraordinària / Extraordinaria

QUALIFICACIONS
CALIFICACIONES(1)

QUALIFICACIONS
CALIFICACIONES(1)

Numèrica / Numérica

Qualitativa / Cualitativa

Numèrica / Numérica

Una sola matèria als
efectes de promoció
Una sola materia a
efectos de promoción

Qualitativa / Cualitativa

Biologia i Geologia
Biología y Geología
Física i Química
Física y Química

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

Programa de
diversificació curricular
Programa de diversificación
curricular

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: ________________
Optativa3: ________________
(4)

MATÈRIES PENDENTS
MATERIAS PENDIENTES

CURS
CURSO

ACS

(2)

Amb data / Con fecha ____ de __________ de 20____ promociona al curs següent / promociona al curso siguiente.
Amb data / Con fecha ____ de __________ de 20____ promociona al curs següent per impossibilitat de repetir / promociona
al curso siguiente por imposibilidad de repetir

(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. Si és el cas, en les columnes de qualificació qualitativa de les dos convocatòries, es consignarà, en la casella respectiva CO si la té
convalidada. En el cas de la convocatòria extraordinària a més No presentat. / 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. En su caso, en las columnas de calificación
cualitativa de las dos convocatorias, se consignará, en la casilla respectiva CO si la tiene convalidada. En el caso de la convocatoria extraordinaria
además No presentado.
(2) S'indicaran amb una aspa les àrees amb adaptació curricular individual significativa / Se indicarán con un aspa las áreas con adaptación curricular
individual significativa.
(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.
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HISTORIAL ACADÈMIC / HISTORIAL ACADÉMICO
COGNOM 1 / APELLIDO1

COGNOM 2 / APELLIDO2

NÚM. HISTORIAL ACADÈMIC
Nº HISTORIAL ACADÉMICO

NOM / NOMBRE

RESULTATS DE L’AVALUACIÓ DEL 4t. CURS / RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL 4º CURSO
Any acadèmic / Año académico 20__-20__

QUALIFICACIONS OBTINGUDES / CALIFICACIONES OBTENIDAS
MATÈRIES / MATERIAS

ACS

(2)

Ordinària / Ordinaria

Extraordinària / Extraordinaria

QUALIFICACIONS
CALIFICACIONES(1)

QUALIFICACIONS
CALIFICACIONES(1)

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: __________________________

Programa de
diversificació curricular
Programa de
diversificación curricular

Espec. C:__________________________
A. Llingüístic i social
A. Lingüístico y social
A. Científic / A. Científico
A. Pràctic / A. Práctico
Optativa1: _________________
Optativa2: ________________
(4)

MATÈRIES PENDENTS
MATERIAS PENDIENTES

CURS
CURSO

ACS

(2)

Proposta d'expedició del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria amb data / Propuesta de expedición del título
de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria con fecha ___ de ________ de 20___

(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. Si és el cas, en les columnes de qualificació qualitativa de les dos convocatòries, es consignarà, en la casella respectiva CO si la té
convalidada. En el cas de la convocatòria extraordinària a més No presentat. / 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. En su caso, en las columnas de calificación
cualitativa de las dos convocatorias, se consignará, en la casilla respectiva CO si la tiene convalidada. En el caso de la convocatoria extraordinaria
además No presentado.
(2) S'indicaran amb una aspa les àrees amb adaptació curricular individual significativa / Se indicarán con un aspa las áreas con adaptación curricular
individual significativa.
(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.

ANNEX III / ANEXO III
HISTORIAL ACADÈMIC / HISTORIAL ACADÉMICO
COGNOM 1 / APELLIDO1

COGNOM 2 / APELLIDO2

NÚM. HISTORIAL ACADÈMIC
Nº HISTORIAL ACADÉMICO

NOM / NOMBRE

RESULTATS DE L’AVALUACIÓ DEL 4t. CURS / RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL 4º CURSO
REPETICIÓ (si és necessàri) / REPETICIÓN (si es necesario)
Any acadèmic / Año académico 20__-20__

QUALIFICACIONS OBTINGUDES / CALIFICACIONES OBTENIDAS
MATÈRIES / MATERIAS

ACS

(2)

Ordinària / Ordinaria

Extraordinària / Extraordinaria

QUALIFICACIONS
CALIFICACIONES(1)

QUALIFICACIONS
CALIFICACIONES(1)

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: __________________________

Programa de
diversificació curricular
Programa de
diversificación curricular

Espec. C:__________________________
A. Llingüístic i social
A. Lingüístico y social
A. Científic / A. Científico
A. Pràctic / A. Práctico
Optativa1: _________________
Optativa2: ________________
(4)

MATÈRIES PENDENTS
MATERIAS PENDIENTES

CURS
CURSO

ACS

(2)

Proposta d'expedició del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria amb data / Propuesta de expedición del título
de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria con fecha ___ de ________ de 20___

(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. Si és el cas, en les columnes de qualificació qualitativa de les dos convocatòries, es consignarà, en la casella respectiva CO si la té
convalidada. En el cas de la convocatòria extraordinària a més No presentat. / 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. En su caso, en las columnas de calificación
cualitativa de las dos convocatorias, se consignará, en la casilla respectiva CO si la tiene convalidada. En el caso de la convocatoria extraordinaria
además No presentado.
(2) S'indicaran amb una aspa les àrees amb adaptació curricular individual significativa / Se indicarán con un aspa las áreas con adaptación curricular
individual significativa.
(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.

ANNEX III / ANEXO III
HISTORIAL ACADÈMIC / HISTORIAL ACADÉMICO
COGNOM 1 / APELLIDO1

COGNOM 2 / APELLIDO2

NOM / NOMBRE

NÚM. HISTORIAL ACADÈMIC
Nº HISTORIAL ACADÉMICO

RESULTATS DE L’AVALUACIÓ DEL PROGRAMA DE QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL INICIAL
RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL INICIAL
Año académico 20__-20__

QUALIFICACIONS OBTINGUDES / CALIFICACIONES OBTENIDAS
MÒDULS VOLUNTARIS
MÓDULOS VOLUNTARIOS

ACS

(2)

Ordinària / Ordinaria

Extraordinària / Extraordinaria

QUALIFICACIONS
CALIFICACIONES(1)

QUALIFICACIONS
CALIFICACIONES(1)

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 del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria amb data / Propuesta de expedición del título de
Graduado en Educación Secundaria Obligatoria con fecha ___ de ________ de 20___ (Si procedix / Si procede)

(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. En el cas de la convocatòria extraordinària a més No presentat./ 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. En el caso de la convocatoria extraordinaria
además No presentado.
(2) S'indicaran amb una aspa les àrees amb adaptació curricular individual significativa / Se indicarán con un aspa las áreas con adaptación curricular
individual significativa.

______________________, ____ de ______________ de 20__
Vist i Plau Director / Directora
Vº Bº Director / Directora

Secretari / Secretària
Secretario / Secretaria
(Segell del centre / Sello del Centro)

Firma: ______________________________________

Firma: _______________________________________

