
MIGUEL SOLER GRACIA, SECRETARI AUTONÒMIC D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL DE LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ,
CULTURA I ESPORT.

CERTIFIQUE:

Que AINA RAMON PASCUAL amb DNI/NIE 022596807C

complix els requisits de competència lingüística i professional previstos per l'Orde
17/2013 i en conseqüència se li expedix este títol de:

CERTIFICO:

Que AINA RAMON PASCUAL con DNI/NIE 022596807C

cumple los requisitos de competencia lingüística y profesional previstos por la
Orden 17/2013 y en consecuencia se le expide este título de:

Capacitació en llengües estrangeres: anglés

Activitat regulada per la Convocatòria de 27 de maig de 2019, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i
Investigació, per la qual es convoquen proves adreçades a l'obtenció de les titulacions administratives de
Capacitació per a l'Ensenyament en Valencià, Capacitació per a l'Ensenyament en Llengües Estrangeres i del
Diploma de Mestre de Valencià.

València, 11 de novembre de 2019
El cap del Servei de Registre i Acreditació Docent, Angel Francisco Ribera Hermano, per RESOLUCIÓ de 3 d'abril de 2018, de la
Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació, sobre delegació de competències en l'expedició de certificats de capacitació en
llengües i Diploma de Mestre de Valencià. [DOGV Núm. 8275]

Capacitación en lenguas extranjeras: inglés

Actividad regulada por la Convocatoria de 27 de mayo de 2019, de la Secretaría Autonómica de Educación
e Investigación, por la que se convocan pruebas dirigidas a la obtención de las titulaciones administrativas
de Capacitación para la Enseñanza en Valenciano, Capacitación para la Enseñanza en Lenguas Extranjeras
y del Diploma de Maestro de Valenciano.

Valencia, 11 de noviembre de 2019
El jefe del Servicio de Registro y Acreditación Docente, Angel Francisco Ribera Hermano, por RESOLUCIÓN de 3 de abril
de 2018, de la Secretaria Autonómica de Educación e Investigación, sobre delegación de competencias en la expedición de
certificados de capacitación en lenguas y Diploma de Maestro de Valenciano. [DOGV Núm. 8275]

A l'àmbit de la Comunitat Valenciana, aquesta activitat equival a 100 crèdits. En el ámbito de la Comunitat Valenciana, esta actividad equivale a 100 créditos. 

Inscrita en el Registro General de Formación Permanente del Profesorado el 11/11/19 con el núm. 19RG46698Inscrita en el Registre General de Formació Permanent del Professorat el 11/11/19 amb el núm. 19RG46698
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