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Llistat provisional de preinscrits en el curs Capacitació en 
Valencià 

(XIII edició 2019-20) 

Tot seguit podeu consultar el llistat provisional de preinscrits en els Curs de Capacitació en 
valencià (2019-20):  

- Preinscrit: significa que tota la documentació aportada és vàlida. 

- Preinscrit condicionat l’alumne preinscrit té documentació pendent de lliurament. 

 -Comissió: significa que la documentació de l’alumne ha de ser revisada per una Comissió 
encarregada d'analitzar si aquesta compleix els requisits exigits per a realitzar el curs. 

- Preinscrit sense convalidació*: significa que l'interessat no ha aportat un document vàlid que 
acredite la possessió del Títol o Màster Universitari en Formació del Professorat per a l'ESO, 
Batxillerat, FP i Ensenyança d’idiomes o certificat de Capacitació en una altra llengua per a 
efectuar la convalidació. 

-Preinscripció no vàlida: significa que l'interessat s’ha preinscrit però no ha aportat la 
documentació requerida per a la matriculació del curs o que la documentació enviada no és 
vàlida. 

*Les persones afectades per aquests indicatius podran aportar nova documentació, si ho creuen 
convenient, durant el període d'al·legacions (del 20 al 27 de setembre) amb el fi de complir els 
requisits necessaris per a l'admissió en aquests cursos. Hauran d'enviar la documentació a 
matricula.capacitacion@idiomasumh.es 

 

DNI IMPORT ESTAT COMENTARIS 

06562263H 480 Preinscripció no 
vàlida 

Pendent títol universitari 
amb major resolució (la 
visió no és nítida) i dors 

DNI 
07258924D 480 Preinscripció no 

vàlida 
Pendent nivell C1 de 

valencià 

14314655F 210 Preinscripció no 
vàlida 

Pendent nivell C1 de 
valencià 

15416860Y 210 Preinscrit 
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15416999F 210 Preinscrit 
 

15419468S 210 Preinscrit condicionat Pendent certificat oficial 
nivell C1 de valencià 
(provisional acceptat) 

abans del 23 de desembre. 
15420324C 210 Preinscripció no 

vàlida 
Pendent títol universitari 

15422354A 210 Preinscripció no 
vàlida 

Pendent nivell C1 de 
valencià 

15422499X 210 Preinscrit 
 

15424357M 210 Comissió S'ha de revisar la 
convalidació 

19994914W 480 Preinscrit sense 
convalidació 

Pendent títol del màster de 
professorat de secundària 
o capacitació en una altra 

llengua 
20036985Y 480 Preinscrit 

 

20047011G 210 Comissió S'ha de revisar el títol 
universitari 

20050866H 210 Preinscrit 
 

20053180D 210 Preinscrit condicionat Pendent resguard títol 
nivell C1 de valencià per 

l'EOI 

20053631T 480 Preinscrit 
 

20057222A 210 Preinscrit 
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20082734P 480 Preinscrit sense 
convalidació 

Pendent títol del màster de 
professorat de secundària 
o capacitació en una altra 

llengua i DNI 
20082935W 210 Preinscrit condicionat Pendent certificat oficial 

nivell C1 de valencià 
(provisional acceptat) 

abans del 23 de desembre. 
20083707S 210 Preinscrit condicionat Pendent certificat oficial 

nivell C1 de valencià 
(provisional acceptat) 

abans del 23 de desembre. 
20085575C 210 Preinscrit 

 

20449154S 210 Preinscrit 
 

20456887C 210 Preinscrit 
 

20838757K 480 Preinscrit 
 

20907314S 480 Preinscrit sense 
convalidació 

Pendent títol del màster de 
professorat de secundària 
o capacitació en una altra 

llengua 
21481959M 480 Preinscrit condicionat Pendent dors DNI 

21506275X 210 Preinscripció no 
vàlida 

Pendent nivell C1 de 
valencià 

21513916S 480 Preinscrit condicionat Pendent certificat oficial 
nivell C1 de valencià 
(provisional acceptat) 

abans del 23 de desembre. 
21515062B 480 Preinscrit condicionat Pendent resguard solicitud 

títol oficial C1 de valencià 
per l'EOI 

21516930Q 480 Preinscrit 
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21644955T 480 Preinscrit 
 

21652127L 480 Preinscrit condicionat Pendent DNI amb major 
resolució (visió no nítida) 

21653412Q 480 Preinscrit condicionat Pendent certificat oficial 
nivell C1 de valencià 
(provisional acceptat) 

abans del 23 de desembre. 
21680195G 480 Preinscrit sense 

convalidació 
Pendent títol del màster de 
professorat de secundària 
o capacitació en una altra 

llengua 
21680323V 210 Preinscrit 

 

21680456N 480 Preinscripció no 
vàlida i sense 
convalidació 

Pendent nivell C1 de 
valencià i títol del màster 

de professorat 

21685275R 210 Preinscrit 
 

21685924Y 480 Preinscrit 
 

21686129G 480 Preinscrit 
 

21693139E 480 Preinscrit condicionat Pendent certificat oficial 
nivell C1 de valencià 
(provisional acceptat) 

abans del 23 de desembre. 
21805672Q 480 Comissió S'ha de revisar el títol del 

nivell C1 de valencià. 

22000622H 
 

480 Preinscrit  

22005981H 210 Preinscripció no 
vàlida 

Pendent nivell C1 de 
valencià 
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22133412Y 480 Preinscrit 
 

22136767A 210 Preinscrit condicionat Pendent certificat oficial 
nivell C1 de valencià 
(provisional acceptat) 

abans del 23 de desembre. 
22139056S 480 Preinscrit 

 

22143611Q 480 Preinscripció no 
vàlida 

Pendent títol universitari 
amb major resolució (la 
visió no és nítida) i dors 

DNI 
22144017P 480 Preinscrit 

 

22596123A 480 Preinscrit 
 

23054568N 210 Preinscrit 
 

24375261E 480 Preinscrit 
 

24379967J 210 Preinscrit 
 

25127012H 480 Preinscrit condicionat Pendent resguard del títol 
nivell C1 de valencià per 

l'EOI 

26448554A 210 Preinscrit condicionat Pendent certificat oficial 
nivell C1 de valencià 
(provisional acceptat) 

abans del 23 de desembre. 
28998105G 480 Preinscrit condicionat Pendent certificat oficial 

nivell C1 de valencià 
(provisional acceptat) 

abans del 23 de desembre. 
29011560G 480 Preinscrit condicionat Pendent resguard solicitud 

títol oficial C1 de valencià 
per l'EOI 
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29022309N 480 Preinscrit condicionat Pendent títol universitari 
amb major resolució (visió 

no nítida). 

29024143Y 210 Preinscrit condicionat Pendent dors DNI 

29024967W 210 Preinscripció no 
vàlida 

Pendent tota la 
documentació amb major 
resolució (la visió no és 

nítida). 
29190870Y 210 Preinscrit 

 

33480293K 210 Preinscripció no 
vàlida 

Pendent nivell C1 de 
valencià 

33487491C 480 Preinscrit 
 

33489890G 480 Preinscrit 
 

33490165A 480 Preinscrit 
 

33490740A 480 Preinscripció no 
vàlida 

Pendent nivell C1 de 
valencià 

33492884P 210 Preinscrit 
 

33493320F 480 Preinscripció no 
vàlida i sense 
convalidació 

Pendent títol universitari i 
màster de professorat de 
secundària o capacitació 

en una altra llengua 
33494579R 480 Preinscrit condicionat Ha d'aportar el títol 

universitari amb major 
resolució (la visió no és 

nítida). 
33496200N 210 Preinscripció no 

vàlida 
Pendent nivell C1 de 

valencià 
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33496994R 480 Preinscrit 
 

33498810T 210 Preinscripció no 
vàlida 

Pendent títol universitari i 
DNI 

44262654M 480 Comissió S'ha de revisar tota la 
documentació 

44751308R 210 Preinscrit condicionat Pendent títol oficial 
universitari 

44757734X 480 Preinscrit 
 

44758873E 480 Preinscrit 
 

44759039G 480 Preinscrit condicionat Pendent certificat oficial 
nivell C1 de valencià 
(provisional acceptat) 

abans del 23 de desembrei 
títol oficial universitari 

44760771B 480 Preinscrit 
 

44761496T 480 Preinscrit 
 

44763849F 480 Preinscrit condicionat Pendent resguard del títol 
del nivell C1 per l'EOI 

44765949Z 480 Preinscrit condicionat Pendent certificat oficial 
nivell C1 de valencià 
(provisional acceptat) 

abans del 23 de desembre. 
44771960E 480 Preinscripció no 

vàlida 
Pendent títol universitari i 

DNI 

44772488K 210 Preinscrit 
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44799461S 210 Preinscrit condicionat Pendent certificació 
acadèmica del nivell C1 per 

l'EOI 

45481900K 210 Preinscrit 
 

45565347R 480 Preinscrit 
 

45566589R 480 Preinscripció no 
vàlida 

Pendent nivell C1 de 
valencià i dors DNI 

45780071C 210 Preinscrit 
 

45835113T 210 Preinscrit 
 

45836725W 210 Preinscrit 
 

45837309B 480 Preinscrit sense 
convalidació 

Pendent títol del màster de 
professorat de secundària 
o capacitació en una altra 

llengua 
45842008H 210 Preinscripció no 

vàlida 
Pendent nivell C1 de 
valencià i dors DNI 

45927134K 210 Preinscrit condicionat Pendent DNI vigent 

45927334Z 480 Preinscrit sense 
convalidació 

Pendent títol del màster de 
professorat de secundària 
o capacitació en una altra 

llengua 
45927867H 210 Preinscrit 

 

45928401T 210 Preinscrit 
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45931187A 480 Preinscrit sense 
convalidació i 
condicionat 

Pendent títol del màster de 
professorat de secundària 
o capacitació en una altra 

llengua i títol oficial del 
nivell C1 de valencià 

(provisional acceptat). 
46081936X 210 Preinscrit condicionat Pendent certificat oficial 

nivell C1 de valencià 
(provisional acceptat) 

abans del 23 de desembre. 
46083313F 210 Preinscrit 

 

47073254M 210 Preinscrit condicionat Pendent certificat oficial 
nivell C1 de valencià 
(provisional acceptat) 

abans del 23 de desembre. 
47075279Y 210 Preinscripció no 

vàlida 
Pendent nivell C1 de 

valencià 

47087347E 480 Preinscrit 
 

48286452E 480 Preinscrit 
 

48294967G 480 Preinscrit 
 

48296273E 480 Preinscrit 
 

48321325G 480 Preinscrit sense 
convalidació i 
condicionat 

Pendent títol del màster de 
professorat de secundària 
o capacitació en una altra 
llengua i resguard del títol 

de valencià per l'EOI 
48324179Y 480 Preinscrit 

 

48324269G 480 Preinscripció no 
vàlida 

Pendent títol universitari 

48327761T 480 Preinscripció no 
vàlida 

Pendent nivell C1 de 
valencià 
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48328406R 480 Preinscrit condicionat Pendent certificat oficial 
nivell C1 de valencià 
(provisional acceptat) 

abans del 23 de desembre. 
48328435F 210 Preinscrit condicionat Pendent DNI vigent i 

Pendent certificat oficial 
nivell C1 de valencià 
(provisional acceptat) 

48329076G 210 Preinscrit condicionat Pendent  DNI vigent 

48329304W 480 Preinscrit condicionat Pendent títol universitari 
amb major resolució (visió 

no nítida). 

48329566B 210 Preinscrit 
 

48330276P 480 Preinscrit sense 
convalidació 

Pendent títol del màster de 
professorat de secundària 
o capacitació en una altra 

llengua i DNI 
48333858W 480 Preinscrit condicionat Pendent dors DNI 

48335192W 210 Preinscrit 
 

48335351T 210 Preinscrit 
 

48335913X 480 Preinscripció no 
vàlida i sense 
convalidació 

Pendent nivell C1 de 
valencià 

48336923P 480 Preinscrit condicionat Pendent certificat oficial 
nivell C1 de valencià 
(provisional acceptat) 

abans del 23 de desembre. 
48337833K 210 Preinscripció no 

vàlida 
Pendent nivell C1 de 

valencià 

48338365R 210 Preinscrit 
 



 

P à g i n a  11 | 26 

 

48339906R 480 Preinscrit sense 
convalidació 

Pendent títol del màster de 
professorat de secundària 
o capacitació en una altra 

llengua 
48341523P 480 Preinscripció no 

vàlida 
Pendent tota la 

documentació amb major 
resolució (la visió no és 

nítida). 
48345097V 210 Preinscrit 

 

48347781X 210 Preinscripció no 
vàlida 

Pendent nivell C1 de 
valencià 

48355061E 480 Preinscripció no 
vàlida 

Pendent resguard C1 de 
valencià per l'EOI i 

certificació acadèmica amb 
major resolució (la visió no 

és nítida) 
48356175D 480 Preinscripció no 

vàlida 
Pendent nivell C1 de 
valencià i DNI vigent 

48356712V 210 Preinscrit 
 

48365888Q 480 Preinscrit 
 

48368664D 480 Preinscrit 
 

48369156H 480 Preinscrit 
 

48371295H 210 Preinscripció no 
vàlida 

El títol de valencià no és 
vàlid per al nostre curs 

48373415E 480 Comissió i sense 
convalidació 

S'ha de revisar el títol del 
nivell C1 de valencià. 
Pendent DNI i títol del 

màster de professorat de 
secundària 

48375544N 480 Preinscripció no 
vàlida 

Pendent títol universitari, 
DNI vigent i títol oficial 

(provisional acceptat) nivell 
C1 de valencià 
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48376147V 480 Preinscrit 
 

48377511R 480 Preinscrit 
 

48398613N 480 Preinscripció no 
vàlida 

Pendent nivell C1 de 
valencià 

48402601K 480 Preinscrit 
 

48407004P 480 Preinscripció no 
vàlida 

Pendent tota la 
documentació 

48455505W 480 Preinscrit 
 

48457663K 480 Preinscrit condicionat Ha d'aportat el títol 
universitari amb major 

resolució (visió no nítida). 

48458950C 480 Preinscrit condicionat Pendent títol oficial 
universitari 

48460680W 480 Preinscripció no 
vàlida 

Pendent tota la 
documentació 

48461718M 210 Preinscrit 
 

48464683A 210 Preinscripció no 
vàlida 

Pendent nivell C1 de 
valencià i dors DNI 

48468036K 480 Preinscrit 
 

48530260F 210 Preinscrit 
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48533215H 210 Preinscrit 
 

48533816K 480 Preinscrit 
 

48551333N 210 Preinscrit condicionat Pendent títol oficial 
universitari 

48557249V 480 Preinscrit 
 

48557547Q 480 Preinscrit 
 

48559869S 480 Preinscripció no 
vàlida 

Pendent nivell C1 de 
valencià 

48562283Z 480 Comissió S'ha de revisar el títol del 
nivell C1 de valencià. 

48565357Y 210 Comissió S'ha de revisar el títol del 
nivell C1 de valencià. 

48567864Y 210 Preinscrit condicionat Penden títol del màster de 
professorat de secundària 
amb major resolució (visió 

no nítida). 
48570346G 210 Preinscrit 

 

48570447J 210 Preinscrit 
 

48571432D 210 Preinscripció no 
vàlida 

Pendent títol universitari 

48572135E 210 Preinscrit condicionat Pendent resguard solicitud 
títol oficial C1 de valencià 

per l'EOI 
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48572521V 210 Preinscripció no 
vàlida 

Pendent nivell C1 de 
valencià 

48573348Q 480 Preinscrit sense 
convalidació 

Pendent títol del màster de 
professorat de secundària 
o capacitació en una altra 

llengua 
48574574T 480 Preinscripció no 

vàlida i sense 
convalidació 

Pendent títol universitari i 
màster de professorat de 

secundària i dors DNI 

48575192C 480 Preinscrit sense 
convalidació 

Pendent títol del màster de 
professorat de secundària 
o capacitació en una altra 

llengua 
48575347Z 480 Comissió S'ha de revisar el títol del 

nivell C1 de valencià. 

48576563B 210 Preinscripció no 
vàlida i sense 
convalidació 

Títol de valencià no vàlid 
per al nostre curs i pendent 
màster de professorat de 

secundària 
48577646J 210 Preinscrit condicionat Pendent certificat oficial 

nivell C1 de valencià 
(provisional acceptat) 

abans del 23 de desembre. 
48579194C 480 Preinscrit 

 

48620611Z 210 Preinscrit 
 

48620662L 210 Preinscrit condicionat Pendent certificat oficial 
nivell C1 de valencià 
(provisional acceptat) 

abans del 23 de desembre. 
48621014A 480 Preinscrit sense 

convalidació 
Pendent títol del màster de 
professorat de secundària 
o capacitació en una altra 

llengua 
48622250C 480 Preinscrit sense 

convalidació 
Pendent títol del màster de 
professorat de secundària 
o capacitació en una altra 

llengua 
48626225Q 480 Preinscrit 
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48627023D 210 Preinscrit 
 

48627373Z 210 Preinscrit condicionat Pendent certificat oficial 
nivell C1 de valencià 
(provisional acceptat) 

abans del 23 de desembre. 
48628565X 210 Preinscrit 

 

48629817C 210 Preinscrit 
 

48639003Y 480 Preinscrit condicionat Pendent títol oficial 
universitari i resguard del 

títol del C1 de valencià per 
l'EOI 

48639896W 480 Comissió i sense 
convalidació 

S'ha de revisar el títol del 
nivell C1 de valencià. 

Pendent títol del màster de 
professorat de secundària 

48640606E 480 Preinscripció no 
vàlida i sense 
convalidació 

Pendent nivell C1 de 
valencià i títol del màster 

de professorat de 
secundària o capacitació 

en una altra llengua 
48641515B 210 Preinscrit condicionat Pendent títol universitari 

amb major resolució (visió 
no nítida). 

48644755P 210 Comissió S'ha de revisar el títol del 
nivell C1 de valencià.  

Pendent títol universitari 

48667722K 480 Preinscrit 
 

48668256A 210 Preinscrit condicionat Pendent resguard del títol 
del nivell C1 per l'EOI 

48669356E 210 Preinscrit 
 

48671125C 480 Preinscripció no 
vàlida i sense 
convalidació 

Pendent nivell C1 de 
valencià i títol del màster 

de professorat de 
secundària o capacitació 

en una altra llengua 
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48671841T 210 Preinscripció no 
vàlida 

Pendent nivell C1 de 
valencià 

48672200Z 480 Preinscrit 
 

48679127H 210 Preinscrit 
 

48679872G 480 Preinscrit condicionat Pendent resguard solicitud 
títol oficial C1 de valencià 

per l'EOI 

48680077W 480 Preinscrit 
 

48683292C 210 Preinscripció no 
vàlida 

Pendent tota la 
documentació 

48684001Q 480 Preinscrit sense 
convalidació 

Pendent títol del màster de 
professorat de secundària 
o capacitació en una altra 

llengua 
48686344J 210 Preinscrit 

 

48686611G 210 Preinscrit condicionat Pendent DNI vigent 

48719095N 480 Preinscrit sense 
convalidació i 
condicionat 

Pendent títol del màster de 
professorat de secundària 
o capacitació en una altra 

llengua i títol oficial del 
nivell C1 de valencià 

(provisional acceptat). 
48722756Q 480 Preinscrit sense 

convalidació 
Pendent títol del màster de 
professorat de secundària 
o capacitació en una altra 

llengua 
48727255F 210 Preinscripció no 

vàlida 
Pendent nivell C1 de 

valencià 

48727726H 480 Preinscrit 
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48727818H 210 Preinscrit 
 

48729051D 210 Preinscrit 
 

48729665W 480 Preinscripció no 
vàlida 

Pendent certificació 
acadèmica del nivell C1 de 

valencià per l'EOI 

48730348H 480 Preinscrit 
 

48732151G 480 Preinscripció no 
vàlida i sense 
convalidació 

Pendent nivell C1 de 
valencià i títol provisional 
del màster de professorat 

de secundària 
48733961C 480 Preinscrit 

 

48757596B 210 Preinscripció no 
vàlida 

Pendent nivell C1 de 
valencià 

48758068T 480 Preinscrit condicionat Pendent resguard del títol 
nivell C1 de valencià per 

l'EOI 

48772522X 210 Preinscrit 
 

48784690B 210 Preinscrit 
 

49250113Y 210 Preinscripció no 
vàlida 

Pendent nivell C1 de 
valencià 

50386448A 210 Preinscrit 
 

52765117N 480 Preinscrit condicionat Pendent resguard solicitud 
títol oficial C1 de valencià 

per l'EOI 



 

P à g i n a  18 | 26 

 

52767821W 480 Preinscrit 
 

52769051J 480 Preinscripció no 
vàlida 

Pendent tota la 
documentació 

52774043Z 480 Preinscrit condicionat Pendent resguard solicitud 
títol oficial C1 de valencià 

per l'EOI 

52778058G 210 Preinscripció no 
vàlida 

Pendent nivell C1 de 
valencià i títols universitaris 

amb major resolució (la 
visió no és nítida). 

52778527J 480 Preinscrit sense 
convalidació i 
condicionat 

Pendent títol del màster de 
professorat de secundària 
o capacitació en una altra 

llengua i títol oficial del 
nivell C1 de valencià 

(provisional acceptat). 
52784615Y 480 Preinscrit 

 

52784683M 480 Preinscrit 
 

52784789L 480 Preinscrit condicionat Pendent dors DNI 

52785231R 480 Preinscrit 
 

52788582V 480 Preinscrit 
 

53137217H 480 Preinscripció no 
vàlida 

Pendent nivell C1 de 
valencià 

53149913H 210 Preinscripció no 
vàlida 

Pendent nivell C1 de 
valencià 

53213743T 480 Preinscrit condicionat Pendent resguard del títol 
nivell C1 de valencià per 

l'EOI 
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53214896A 480 Preinscrit condicionat Pendent títol universitari 
amb major resolució (visió 

no nítida). 

53220161R 480 Preinscrit 
 

53231978L 210 Preinscrit condicionat Pendent certificat oficial 
nivell C1 de valencià 
(provisional acceptat) 

abans del 23 de desembre. 
53232349E 480 Preinscrit 

 

53234262A 480 Preinscrit 
 

53238279H 210 Preinscrit 
 

53239137W 210 Preinscrit 
 

53243811F 480 Preinscrit sense 
convalidació 

Pendent títol del màster de 
professorat de secundària 
o capacitació en una altra 

llengua i DNI 
53245287B 480 Preinscripció no 

vàlida 
Pendent tota la 
documentació 

53246716Z 480 Preinscripció no 
vàlida 

Pendent títol universitari 

53248056C 210 Preinscrit condicionat Pendent certificat oficial 
nivell C1 de valencià 
(provisional acceptat) 

abans del 23 de desembre. 
53440862V 210 Preinscrit condicionat Pendent certificat oficial 

nivell C1 de valencià 
(provisional acceptat) 

abans del 23 de desembre. 
53626155E 480 Preinscrit 
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53626714Y 210 Preinscrit 
 

53634231W 480 Preinscripció no 
vàlida 

Pendent nivell C1 de 
valencià 

53634685L 480 Preinscripció no 
vàlida 

Pendent nivell C1 de 
valencià i títol universitari 
amb major resolució (la 

visió no és nítida). 
53634883X 210 Preinscrit condicionat Pendent resguard títol de 

C1 de valencià per l'EOI 

53977257Y 480 Preinscrit sense 
convalidació 

Pendent títol del màster de 
professorat de secundària 
o capacitació en una altra 

llengua 
5424616B 480 Preinscripció no 

vàlida i sense 
convalidació 

Pendent nivell C1 de 
valencià i títol del màster 

de professorat de 
secundària o capacitació 

en una altra llengua 
73565222K 480 Preinscrit 

 

73595083M 480 Preinscripció no 
vàlida 

Pendent tota la 
documentació 

73992240K 480 Preinscrit 
 

74000518L 210 Comissió S'ha de revisar el títol del 
nivell C1 de valencià. 

74006129H 210 Preinscrit 
 

74007685X 210 Preinscrit 
 

74008121D 480 Preinscripció no 
vàlida 

Pendent títol universitari 
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74008718P 480 Preinscrit condicionat Pendent certificat oficial 
nivell C1 de valencià 
(provisional acceptat) 

abans del 23 de desembre. 
74012306P 480 Preinscripció no 

vàlida 
Pendent nivell C1 de 

valencià 

74012827T 480 Preinscripció no 
vàlida 

Pendent nivell C1 de 
valencià 

74016591S 210 Preinscrit 
 

74016822Q 480 Preinscripció no 
vàlida 

Pendent títol universitari 
amb major resolució (la 

visió no és nítida) i màster 
del professorat de 

secundària 
74220014A 210 Preinscrit condicionat Pendent certificat oficial 

nivell C1 de valencià 
(provisional acceptat) 

abans del 23 de desembre. 
74220712B 210 Preinscrit condicionat Pendent certificat oficial 

nivell C1 de valencià 
(provisional acceptat) 

abans del 23 de desembre. 
74225133Q 480 Preinscrit condicionat Ha d'aportar el títol 

universitari amb major 
resolució (la visió no és 

nítida). 
74228922X 210 Preinscrit condicionat Pendent títol oficial 

universitari 

74229003E 480 Preinscrit 
 

74229662Z 480 Preinscrit condicionat Pendent dors DNI 

74234099N 210 Preinscrit 
 

74234646F 210 Preinscripció no 
vàlida 

Pendent títol oficial del 
màster de professorat de 

secundària i el universitari. 
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74236558X 480 Comissió S'ha de revisar el títol del 
nivell C1 de valencià. 

74238382V 480 Preinscrit 
 

74238806G 480 Preinscrit condicionat Pendent certificació 
acadèmica del nivell C1 per 

l'EOI i títol universitari 
oficial 

74242824C 210 Preinscrit 
 

74245192L 480 Preinscrit 
 

74245530N 210 Preinscrit 
 

74246051G 210 Comissió S'ha de revisar la 
convalidació 

74359426N 480 Preinscrit 
 

74359658Z 480 Preinscrit 
 

74359725N 210 Preinscripció no 
vàlida 

Títol de valencià no vàlid 
per al nostre curs 

74362340M 210 Preinscrit 
 

74363561F 210 Preinscrit 
 

74365146M 480 Preinscrit 
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74365780H 480 Preinscrit 
 

74366970N 480 Preinscrit sense 
convalidació 

Pendent títol del màster de 
professorat de secundària 
o capacitació en una altra 

llengua 
74367126F 480 Preinscrit 

 

74367208C 210 Preinscrit condicionat Pendent títol oficial nivell 
C1 de valencià i document 

amb major resolució del 
certificat de capacitació en 

anglés 
74367445G 480 Preinscripció no 

vàlida i sense 
convalidació 

Pendent nivell C1 de 
valencià i títol del màster 

de professorat de 
secundària o capacitació 

en una altra llengua 
74367668C 480 Preinscripció no 

vàlida i sense 
convalidació 

Pendent nivell C1 de 
valencià i títol del màster 

de professorat de 
secundària o capacitació 

en una altra llengua 
74368053Z 210 Preinscripció no 

vàlida 
Pendent nivell C1 de 

valencià 

74368254P 210 Preinscripció no 
vàlida 

Pendent nivell C1 de 
valencià 

74369569N 480 Comissió S'ha de revisar el títol del 
nivell C1 de valencià. 

74370539Q 480 Preinscrit 
 

74370939W 210 Preinscripció no 
vàlida i sense 
convalidació 

Pendent nivell C1 de 
valencià i títol del màster 

de professorat de 
secundària o capacitació 

en una altra llengua 
74371431B 210 Preinscrit 

 

74372294T 480 Preinscrit 
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74372988G 480 Preinscrit 
 

74374154C 210 Preinscrit 
 

74375155D 210 Preinscrit 
 

74381026S 210 Preinscrit condicionat Pendent DNI vigent 

74381083A 480 Preinscrit 
 

74382047R 210 Preinscripció no 
vàlida 

Pendent títol universitari 
amb major resolució (la 

visió no és nítida). 

74382233A 210 Preinscrit 
 

74382430Q 480 Preinscrit condicionat Pendent certificat oficial 
nivell C1 de valencià 
(provisional acceptat) 

abans del 23 de desembre. 
74384077F 210 Preinscrit condicionat Pendent certificat oficial 

nivell C1 de valencià 
(provisional acceptat) 

abans del 23 de desembre. 
74384440W 480 Preinscrit 

 

74385645B 210 Preinscrit condicionat Pendent certificat oficial 
nivell C1 de valencià 
(provisional acceptat) 

abans del 23 de desembre. 
74387624N 480 Preinscrit condicionat Pendent certificació 

acadèmica del nivell C1 per 
l'EOI 

74388694R 210 Preinscrit 
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74389026B 210 Preinscrit 
 

74389898D 480 Preinscrit sense 
convalidació 

Pendent títol del màster de 
professorat de secundària 
o capacitació en una altra 

llengua 
74390780V 480 Preinscripció no 

vàlida 
Pendent nivell C1 de 

valencià 

74391676Q 210 Preinscrit condicionat Pendent certificació 
académica del nivell C1 per 

l'EOI 

74394107D 210 Preinscrit 
 

74394305T 480 Preinscrit sense 
convalidació 

Pendent títol del màster de 
professorat de secundària 
o capacitació en una altra 

llengua 
74395366A 480 Preinscrit sense 

convalidació 
Pendent títol del màster de 
professorat de secundària 

o capacitació en altra 
llengua 

74396057G 480 Preinscrit 
 

74440396E 480 Preinscrit 
 

74440913X 480 Preinscrit condicionat Pendent certificació 
acadèmica del nivell C1 de 

valencià per l'EOI 

74514689W 210 Preinscripció no 
vàlida 

Pendent nivell C1 de 
valencià 

74738018R 210 Preinscrit 
 

75714659Q 210 Preinscripció no 
vàlida 

Pendent nivell C1 de 
valencià 
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75765116B 480 Preinscrit condicionat Pendent certificat oficial 
nivell C1 de valencià 
(provisional acceptat) 

abans del 23 de desembre. 
75886884V 480 Preinscrit 

 

78092576D 210 Preinscripció no 
vàlida 

Pendent nivell C1 de 
valencià 

79100728W 480 Preinscripció no 
vàlida 

Pendent nivell C1 de 
valencià 

X7631744E 210 Preinscripció no 
vàlida 

Pendent nivell C1 de 
valencià 

Y1114336T 480 Preinscrit 
 

Y3925934D 210 Preinscrit 
 

 

BLOC EN LÍNIA ALUMNES EDICIONS ANTERIORS 

DNI IMPORT ESTAT COMENTARIS 

15423856X 360 Preinscrit 
 

48757462S 90 Preinscrit condicionat Pendent títol oficial del 
màster de professorat de 

secundària 

 


