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Llistat provisional de preinscrits en el curs Capacitació en 
Valencià i Anglés 

(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 VALENCIÀ ESTAT ANGLÉS 

29004547Y 330 Preinscrit Preinscrit 

29019625L 330 Preinscrit Preinscrit 
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33482434T 330 Preinscripció no vàlida: pendent 
nivell C1 de valencià i DNI 

Preinscripció no vàlida: 
pendent nivell d'anglés 

44214984Z 600 Preinscrit condicionat: Pendent 
certificació acadèmica del nivell de 

valencià per l'EOI i títol oficial 
universitari 

Preinscrit condicionat: 
Pendent certificació 

acadèmica del nivell d'anglés  
per l'EOI i títol oficial 

universitari 
44769160M 330 Preinscrit condicionat: Pendent 

resguard del títol oficial del C1 de 
valencià per l'EOI 

Preinscrit 

47085778V 480 Preinscripció no vàlida: pendent 
nivell C1 de valencià 

Preinscrit condicionat: 
pendent títol oficial nivell B2 

d'anglés (provisional 
acceptat). 

48362219G 600 Preinscrit condicionat: pendent DNI 
amb major resolució (visió no 

nítida). 

Preinscrit condicionat: 
pendent DNI amb major 

resolució (visió no nítida). 

48405518V 600 Comissió para la convalidació. Comissió para la convalidació. 

48536887X 330 Preinscrit condicionat: Pendent títol 
oficial del nivell de valencià 

(provisional acceptat). 

Preinscrit 

48576588J 330 Preinscrit Preinscrit 

48602869M 600 Preinscripció no vàlida i sense 
convalidació: Pendent títol oficial 

del màster de professorat de 
secundària o la capacitació en una 
altra llengua i  nivell C1 de valencià 

Preinscripció no vàlida i sense 
convalidació: Pendent títol 

oficial del màster de 
professorat de secundària o la 

capacitació.en una altra 
llengua i títol B2 d'anglés no 

vàlid per al nostre curs 
48621608E 330 Preinscripció no vàlida: pendent 

oficial títol universitari 
Preinscripció no vàlida: 

pendent oficial títol universitari 

48674140E 600 Preinscrit sense convalidació: 
pendent títol del màster de 

professorat de secundària o 
capacitació en una altra llengua 

Preinscrit sense convalidació: 
pendent títol del màster de 

professorat de secundària o 
capacitació en una altra 

llengua 
48727536N 600 Preinscrit Preinscrit 
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48728689S 600 Preinscrit Preinscrit 

48731638C 600 Preinscrit Preinscrit 

52764590Z 480 Preinscripció no vàlida: pendent 
nivell C1 de valencià i DNI 

Preinscrit sense convalidació i 
condicionat: pendent títol del 

màster de professorat de 
secundària i DNI 

52776427Y 480 Preinscrit sense convalidación: 
pendent títol del màster de 

professorat de secundària o 
capacitació en una altra llengua 

Preinscripció no vàlida i sense 
convalidació: Pendent títol 

d'anglés i títol del màster de 
professorat de secundària o 

capacitació en una altra 
llengua 

53244790C 600 Preinscrit Preinscrit 

53244820G 330 Preinscripció no vàlida: pendent 
títol universitari 

Preinscripció no vàlida: 
pendent títol universitari 

66959488W 600 Preinscripció no vàlida: pendent 
tota la documentació 

Preinscripció no vàlida: 
pendent tota la documentació 

73552203C 600 Preinscrit sense convalidació: 
Pendent títol del màster de 
professorat de secundària o 

capacitació en una altra llengua 

Preinscrit sense convalidació: 
Pendent títol del màster de 
professorat de secundària o 

capacitació en una altra 
llengua i títol d'anglés amb 
major resolució (visió no 

nítida). 
74011032E 600 Preinscrit Preinscrit 

74014242N 600 Preinscripció no vàlida: pendent 
títol universitari 

Preinscripció no vàlida: 
pendent títol universitari 

74017313R 330 Preinscrit Preinscrit condicionat: 
pendent títol oficial del nivell 

B2 d'anglés (provisional 
acceptat) 

74223882F 600 Preinscrit Preinscrit 
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74225112H 600 Preinscripció no vàlida: pendent 
tota la documentació 

Preinscripció no vàlida: 
pendent tota la documentació 

74360685Y 600 Preinscripció no vàlida i sense 
convalidació: pendent títol oficial 

universitari i màster de professorat 
de secundària o capacitació en una 

altra llengua 

Preinscripció no vàlida: i 
sense convalidació: pendent 

títol oficial universitari i màster 
de professorat de secundària 

o capacitació en una altra 
llengua 

74364312E 480 Preinscripció no vàlida: pendent 
nivell C1 de valencià 

Preinscrit 

74441159A 480 Preinscripció no vàlida i sense 
convalidació: Pendent títol oficial 

del màster de professorat de 
secundària o la capacitació en una 
altra llengua i nivell C1 de valencià 

i dors DNI 

Preinscrit sense convalidació i 
condicionat: Pendent títol 

oficial del màster de 
professorat de secundària o la 

capacitació en una altra 
llengua, dors DNI i títol oficial 
del certificat del B2 d'anglés 

(provisional acceptat). 
 


