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Sol·licitud d’exempció de la prova de llengua catalana per a les proves d'accés de 
grau mitjà als cicles formatius de formació professional inicial i als cicles de 
formació específica d'arts plàstiques i disseny, les proves de caràcter general 
d'ensenyaments esportius i les proves d'accés a les formacions esportives de 
nivell 1 i de nivell 3 
 
Dades personals 
Cognoms i nom   DNI / NIE / Passaport  
 
Data de naixement      
  
Adreça    
 
Codi postal                                            Municipi      
 
Telèfon                                                  Adreça electrònica  
 
 
Exposo 
 
1.  Que, en la convocatòria  ____________________, estic inscrit/a com a aspirant a les proves d’accés: 

  als cicles formatius de formació professional inicial. 
  als cicles de formació específica d’arts plàstiques i disseny. 

  de caràcter general d'ensenyaments esportius i a les formacions esportives de nivell 1 i de nivell 3. 
 

2. Que fa menys d’un any que resideixo a Catalunya, on mai no he estat escolaritzat/ada. Per demostrar-ho adjunto la documentació 
original següent: 

 

- Certificat històric d’empadronament (sense necessitat de fer constar les persones que conviuen o convivien amb la persona 
interessada). 
 

- Si escau, certificat d’escolaritat del estudis cursats per la persona interessada, indicant el lloc on s’han cursat  les assignatures. 
 

 
Demano 
 

L’exempció de la prova de llengua catalana de la convocatòria esmentada. 
 

 
Declaro 
 

Que en la data prevista de realització de la prova hauré residit menys d’un any a Catalunya, i que no he estudiat català 
durant la meva escolarització. 
 

Informació bàsica sobre protecció de dades                                    
Responsable del tractament: Direcció General de Currículum i Personalització. 
Finalitat: La finalitat és tramitar i resoldre les sol·licituds d’exempció de la prova de llengua catalana. 
Legitimació: Exercici de poders públics i missió d’interès públic, amb el consentiment de la persona interessada. 
Destinataris: Administració educativa, en què s'inclou el Consorci d'Educació de Barcelona. Les dades no es comunicaran a tercers, 
excepte en els casos previstos per llei, que ho hàgiu consentit prèviament. 
Drets: Accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-les, oposar-se’n al tractament i sol·licitar-ne la limitació. 
Informació addicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a la pàgina 
http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/proteccio-dades/informacio-addicional-tractaments/exempcio-prova-llengua-
catalana.html 
 

 

 He llegit la informació bàsica sobre protecció de dades i autoritzo el tractament de les dades. 
Lloc i data  
 
Signatura del/de la sol·licitant 
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