
 

 

ACREDITACIÓN ALUMNADO LINGUA ESTRANXEIRA CENTROS PÚBLICOS 
COMPROMISO DE PARTICIPACIÓN  

 

D./D.ª_____________________________ con  DNI/NIE _______________ proxenitor/a 
D./D.ª_____________________________ con  DNI/NIE _______________ proxenitor/a 
do/da alumno/a _________________________________________________________ 
matriculado/a no curso 2022/23 en (riscar o que proceda): 

 4º ESO 

 1º BACHARELATO 

 2º BACHARELATO 

Fun informado/a da publicación e contido da Resolución do 10 de xuño de 2022, da 

Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa pola que se regula a xestión de 

probas de nivel lingüístico para o alumnado que curse estudos durante o curso 2022/23 

en centros públicos dependentes da Consellería de Cultura, Educación, Formación 

Profesional e Universidades 

E comprométome, no caso de que o alumno/a sexa seleccionado/a para participar nas 

probas de certificación en lingua estranxeira previstas na Resolución do 10 de xuño de 

2022, a súa participación nas probas de nivel de lingua estranxeira1 (riscar o que 

proceda) 

 Inglés 

 Francés 

______________, _________de ___________ de 2022 

 
Sinatura proxenitor/a                                                Sinatura proxenitor/a 

 
 
 

Asdo.:___________________                                    Asdo.:______________________ 
 
 

Lugar de presentación: Secretaría do centro. Data límite: 8 de xullo de 2022 

 
1 As probas que realizará o alumnado serán do nivel B1, B2 ou C1 (segundo decida o alumnado coa 
orientación do seu profesorado de lingua estranxeira), e terá que ser unha das probas recollida no anexo 
da Orde do 21 de xuño de 2016 pola que se modifica a Orde do 18 de febreiro de 2011 pola que se 
establece o procedemento de acreditación de competencia en idiomas do profesorado para impartir 
nunha lingua estranxeira áreas, materias ou módulos non lingüísticos nos centros docentes públicos 
dependentes desta consellería, ou proba análoga que conte co mesmo recoñecemento internacional e siga 
os mesmos estándares de calidade. 
As probas realizaranse durante o curso 2022/23 
Cada alumno ou alumna poderá matricularse nunha única proba dunha lingua estranxeira, que será, 
preferentemente, a que curse como primeira lingua estranxeira. 
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