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INSCRIPCIÓ EN ELS PREMIS EXTRAORDINARIS  
DE FORMACIÓ PROFESSIONAL 

  
INSCRIPCIÓN EN LOS PREMIOS EXTRAORDINARIOS  

DE FORMACION PROFESIONAL

A DADES PERSONALS / DATOS PERSONALES
COGNOMS / APELLIDOS NOM / NOMBRE NIF/NIE

DOMICILI (CARRER/PLAÇA, NÚMERO I PORTA) / DOMICILIO (CALLE/PLAZA, NÚMERO Y PUERTA) CP

LOCALITAT / LOCALIDAD PROVÍNCIA / PROVINCIA TELÈFON / TELÉFONO CORREU ELECTRÒNIC / CORREO ELECTRÓNICO

CENTRES ON ES VAN CURSAR ELS ESTUDIS 
CENTROS DONDE SE CURSARON LOS ESTUDIOS

ADSCRIT A L'IES (només per a estudiants de centres privats) 
ADSCRITO AL IES (sólo para estudiantes de centros privados)

DATA NAIXEMENT 
FECHA NACIMIENTO

LOCALITAT / LOCALIDAD PROVÍNCIA / PROVINCIA TELÈFON / TELÉFONO

FAMÍLIA PROFESSIONAL / FAMILIA PROFESIONAL CICLE FORMATIU CURSAT / CICLO FORMATIVO CURSADO HORES DE CURRÍCULUM 
HORAS DE CURRÍCULUM

COMUNICACIÓ / COMUNICACIÓNB

De acuerdo con el artículo 21.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, se informa que: 
- El plazo máximo para resolver la presente solicitud es de tres meses desde que produzca efectos la orden de convocatoria, sin 

perjuicio de lo previsto en el artículo 21.3 de la misma ley. 
- El efecto que producirá el silencio administrativo, si transcurre el plazo sin que se haya dictado y notificado la resolución 

correspondiente, es desestimatorio de la solicitud.

D'acord amb l'article 21.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, 
s'informa que: 
- El termini màxim per a resoldre la present sol·licitud és de tres mesos des de la data d'efectes de la convocatòria, sense perjuí 

del que preveu l'article 21.3 de la mateixa llei. 
- L'efecte que produirà el silenci administratiu, si transcorre el termini sense que s'haja dictat i notificat la resolució corresponent, 

és desestimatori de la sol·licitud.

C SOL·LICITUD / SOLICITUD

, d de

Firma:

SOL·LICITA participar en la convocatòria per a l'obtenció dels Premis Extraordinaris de Formació Professional de grau mitjà i/o 
superior, per a l'alumnat de centres finançats amb fons públics ubicats a la Comunitat Valenciana que han finalitzat els estudis en 
el curs 2015-16. 

  
SOLICITA participar en la convocatoria para la obtención de los Premios Extraordinarios de Formación Profesional de grado 

medio y/o superior, para el alumnado de centros sostenidos con fondos públicos ubicados en la Comunidad Valenciana que han 
finalizado sus estudios en el curso 2015-16.

Dades de la convocatòria (número, data): 
Datos dela convocatoria (número, fecha):

La persona interessada / La persona interesada

Les dades de caràcter personal que conté l'imprés podran ser incloses en un fitxer per al seu tractament per aquest òrgan administratiu, com a 
titular responsable del fitxer, en l'ús de les funcions pròpies que té atribuïdes i en l'àmbit de les seues competències. Així mateix, se l'informa 
de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, tot això de conformitat amb el que disposa l'art. 5 de la Llei 
Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE núm. 298, de 14/12/99). 
  
Los datos de carácter personal contenidos en el impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por este órgano 
administrativo, como titular responsable del fichero, en el uso de las funciones propias que tiene atribuidas y en el ámbito de sus 
competencias. Asimismo, se le informa de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo ello de 
conformidad con lo dispuesto en el art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE nº 298, de 
14/12/99).

REGISTRE D'ENTRADA 
REGISTRO DE ENTRADA

DATA D'ENTRADA EN ÒRGAN COMPETENT 
FECHA ENTRADA EN ÓRGANO COMPETENTE

ANNEX II / ANEXO II
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INSCRIPCIÓ EN ELS PREMIS EXTRAORDINARIS  

DE FORMACIÓ PROFESSIONAL 
  

INSCRIPCIÓN EN LOS PREMIOS EXTRAORDINARIOS  
DE FORMACION PROFESIONAL

A DADES PERSONALS / DATOS PERSONALES
COGNOMS / APELLIDOS NOM / NOMBRE NIF/NIE

DOMICILI (CARRER/PLAÇA, NÚMERO I PORTA) / DOMICILIO (CALLE/PLAZA, NÚMERO Y PUERTA) CP

LOCALITAT / LOCALIDAD PROVÍNCIA / PROVINCIA TELÈFON / TELÉFONO CORREU ELECTRÒNIC / CORREO ELECTRÓNICO

CENTRES ON ES VAN CURSAR ELS ESTUDIS 
CENTROS DONDE SE CURSARON LOS ESTUDIOS

ADSCRIT A L'IES (només per a estudiants de centres privats) 
ADSCRITO AL IES (sólo para estudiantes de centros privados)

DATA NAIXEMENT 
FECHA NACIMIENTO

LOCALITAT / LOCALIDAD PROVÍNCIA / PROVINCIA TELÈFON / TELÉFONO

FAMÍLIA PROFESSIONAL / FAMILIA PROFESIONAL CICLE FORMATIU CURSAT / CICLO FORMATIVO CURSADO HORES DE CURRÍCULUM 
HORAS DE CURRÍCULUM

COMUNICACIÓ / COMUNICACIÓNB

De acuerdo con el artículo 21.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, se informa que: 
- El plazo máximo para resolver la presente solicitud es de tres meses desde que produzca efectos la orden de convocatoria, sin 

perjuicio de lo previsto en el artículo 21.3 de la misma ley. 
- El efecto que producirá el silencio administrativo, si transcurre el plazo sin que se haya dictado y notificado la resolución 

correspondiente, es desestimatorio de la solicitud.

D'acord amb l'article 21.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, 
s'informa que: 
- El termini màxim per a resoldre la present sol·licitud és de tres mesos des de la data d'efectes de la convocatòria, sense perjuí 

del que preveu l'article 21.3 de la mateixa llei. 
- L'efecte que produirà el silenci administratiu, si transcorre el termini sense que s'haja dictat i notificat la resolució corresponent, 

és desestimatori de la sol·licitud.

C SOL·LICITUD / SOLICITUD

, d de

Firma:

SOL·LICITA participar en la convocatòria per a l'obtenció dels Premis Extraordinaris de Formació Professional de grau mitjà i/o 
superior, per a l'alumnat de centres finançats amb fons públics ubicats a la Comunitat Valenciana que han finalitzat els estudis en 
el curs 2015-16. 

  
SOLICITA participar en la convocatoria para la obtención de los Premios Extraordinarios de Formación Profesional de grado 

medio y/o superior, para el alumnado de centros sostenidos con fondos públicos ubicados en la Comunidad Valenciana que han 
finalizado sus estudios en el curso 2015-16.

Dades de la convocatòria (número, data): 
Datos dela convocatoria (número, fecha):

La persona interessada / La persona interesada

Les dades de caràcter personal que conté l'imprés podran ser incloses en un fitxer per al seu tractament per aquest òrgan administratiu, com a 
titular responsable del fitxer, en l'ús de les funcions pròpies que té atribuïdes i en l'àmbit de les seues competències. Així mateix, se l'informa 
de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, tot això de conformitat amb el que disposa l'art. 5 de la Llei 
Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE núm. 298, de 14/12/99). 
  
Los datos de carácter personal contenidos en el impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por este órgano 
administrativo, como titular responsable del fichero, en el uso de las funciones propias que tiene atribuidas y en el ámbito de sus 
competencias. Asimismo, se le informa de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo ello de 
conformidad con lo dispuesto en el art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE nº 298, de 
14/12/99).

REGISTRE D'ENTRADA 
REGISTRO DE ENTRADA

DATA D'ENTRADA EN ÒRGAN COMPETENT 
FECHA ENTRADA EN ÓRGANO COMPETENTE

ANNEX II / ANEXO II
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CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
DIN - A4
CHAP - IAC
18/01/17
INSCRIPCIÓ EN ELS PREMIS EXTRAORDINARIS 
DE FORMACIÓ PROFESSIONAL
 
INSCRIPCIÓN EN LOS PREMIOS EXTRAORDINARIOS 
DE FORMACION PROFESIONAL
ayuda conmtextual
ayuda contextual 2
A
DADES PERSONALS / DATOS PERSONALES
COMUNICACIÓ / COMUNICACIÓN
B
De acuerdo con el artículo 21.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se informa que:
- El plazo máximo para resolver la presente solicitud es de tres meses desde que produzca efectos la orden de convocatoria, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 21.3 de la misma ley.
- El efecto que producirá el silencio administrativo, si transcurre el plazo sin que se haya dictado y notificado la resolución correspondiente, es desestimatorio de la solicitud.
D'acord amb l'article 21.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, s'informa que:
- El termini màxim per a resoldre la present sol·licitud és de tres mesos des de la data d'efectes de la convocatòria, sense perjuí del que preveu l'article 21.3 de la mateixa llei.
- L'efecte que produirà el silenci administratiu, si transcorre el termini sense que s'haja dictat i notificat la resolució corresponent, és desestimatori de la sol·licitud.
C
SOL·LICITUD / SOLICITUD
,
d
de
Firma:
SOL·LICITA participar en la convocatòria per a l'obtenció dels Premis Extraordinaris de Formació Professional de grau mitjà i/o superior, per a l'alumnat de centres finançats amb fons públics ubicats a la Comunitat Valenciana que han finalitzat els estudis en el curs 2015-16.
 
SOLICITA participar en la convocatoria para la obtención de los Premios Extraordinarios de Formación Profesional de grado medio y/o superior, para el alumnado de centros sostenidos con fondos públicos ubicados en la Comunidad Valenciana que han finalizado sus estudios en el curso 2015-16.
Dades de la convocatòria (número, data):
Datos dela convocatoria (número, fecha):
La persona interessada / La persona interesada
Les dades de caràcter personal que conté l'imprés podran ser incloses en un fitxer per al seu tractament per aquest òrgan administratiu, com a titular responsable del fitxer, en l'ús de les funcions pròpies que té atribuïdes i en l'àmbit de les seues competències. Així mateix, se l'informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, tot això de conformitat amb el que disposa l'art. 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE núm. 298, de 14/12/99).
 
Los datos de carácter personal contenidos en el impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por este órgano administrativo, como titular responsable del fichero, en el uso de las funciones propias que tiene atribuidas y en el ámbito de sus competencias. Asimismo, se le informa de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE nº 298, de 14/12/99).
REGISTRE D'ENTRADA
REGISTRO DE ENTRADA
DATA D'ENTRADA EN ÒRGAN COMPETENT
FECHA ENTRADA EN ÓRGANO COMPETENTE
ANNEX II / ANEXO II
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