
SOL·LICITUD DE CERTIFICAT D’ANGLÈS  
A EFECTES DE CURSAR EL MÀSTER EN 

 FORMACIÓ DEL PROFESSORAT  
D’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA 

Les dades que ens proporcioneu s’incorporaran al fitxer Gestió acadèmica creat per la Universitat de Vic (UVic) amb finalitats de registre i 
seguiment dels estudis i serveis que ofereix als seus alumnes, organització de la docència i exercici de la resta de funcions pròpies del servei 
d’educació superior. Les vostres dades seran comunicades a administracions públiques competents en matèria educativa. Només amb el vostre 
consentiment seran cedides a altres entitats. En qualsevol moment podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació 
adreçant-vos a la UVic (carrer Sagrada Família núm. 7, 08500 Vic). 
 

Dades de la persona que Dades de la persona que Dades de la persona que Dades de la persona que sol·licitasol·licitasol·licitasol·licita    

Nom i cognoms:Nom i cognoms:Nom i cognoms:Nom i cognoms: ..................................................................................................................................................................................................... 

Núm. d’Núm. d’Núm. d’Núm. d’identificació:identificació:identificació:identificació: .........................................................................................................................................................................................  

Domicili:Domicili:Domicili:Domicili: ......................................................................................................................................................................................................................  

Població:Població:Població:Població: ................................................................................................................................... Codi postal:Codi postal:Codi postal:Codi postal: ................................................. 

Adreça electrònica:Adreça electrònica:Adreça electrònica:Adreça electrònica: ............................................................................................................................................................................................ 

Telèfon de contacte (fix/mòbil):Telèfon de contacte (fix/mòbil):Telèfon de contacte (fix/mòbil):Telèfon de contacte (fix/mòbil): ................................................................................................................................................................    

    

EXPOSO:EXPOSO:EXPOSO:EXPOSO:    

Que sóc titulat per la universitat de Vic per una de les següents titulacions no adaptades al pla 

Bolonya: 

 Mestre, especialitat Llengua Anglesa 

 Ciències Ambientals 

 Biotecnologia 

 Ciències Empresarials (Pla 1998) 

 Administració i Direcció d’Empreses (Pla 2000) 

 Turisme 

 Publicitat i Relacions Públiques 

 Periodisme 

 Comunicació Audiovisual 

 Traducció i Interpretació 

 

SOL·LICITOSOL·LICITOSOL·LICITOSOL·LICITO::::    

El certificat acreditatiu del Nivell d’idioma estranger (anglès) equivalent al nivell B1 del Marc 

Comú Europeu de Referència a efectes de cursar el Màster de Formació del Professorat 

d’Ensenyament Secundari Obligatori.  

 

Llengua en que demano que s’expedeixi:  Català   Català i Castellà 

 

 

 

Signatura,  
 

 

 

...................................., .......... de/d’ ................................ de ..................... 

 

Documentació que s’adjunta:Documentació que s’adjunta:Documentació que s’adjunta:Documentació que s’adjunta:    

1. Justificant de pagament de la taxa 

 

Notes:  

1. Per la titulació de Traducció i Interpretació s’emetrà un certificat de nivell B2. 

2. En cas de no indicar l’idioma d’expedició del document, aquest s’emetrà en català. 

3. Els titulats de Grau no heu de sol·licitar aquest certificat ja que és requisit per titular-se haver 

assolit com a mínim un nivell B1 en llengua anglesa. 

 


