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Sol·licitud de matriculació per als Cicles Formatius de Grau Superior de Formació 
Professional 

Dades de l’alumne 
 

DNI / NIE / Passaport Nom 1r Cognom 2n Cognom 
 

Identificador de l’alumne/a 
del Registre d’Alumnes 

(RALC)1 

Targeta sanitària individual de l’alumne/a, TSI 
(Si l’alumne/a en té introduir el codi alfanumèric) 

 
 

Tipus de via Adreça 
 

Codi Postal Municipi 
Localitat 

Núm. Planta Porta 
 
 

Districte 

 
 

Província de residència País de residència Nacionalitat 
 
 

Data de naixement País de 
naixement 

Dona Home 

 
 

Telèfon de contacte E-mail 
 
 

Llengües que entén 
Català Castellà Cap de les dues Esportista d’alt nivell o alt rendiment 

 
 

 
 

Dades acadèmiques de l’alumne/a 
 

Nivell d’estudis actual 
 

ESO Batxillerat FP Grau mig FP Grau Superior AP Grau superior Títol universitari 
 

 

 
 

Curs en el que es matricula 
 

1r Curs Tècnic Superior en Documentació i 
Administració Sanitària 

 

2n Curs Tècnic Superior en Documentació i 
Administració Sanitària. 

 
 
 
 

2n Curs FCT 
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Condicions de matrícula 
 

Qui subscriu assegura la veracitat de les dades aportades. Als Cicles Formatius 
de Grau Superior s’accedeix amb els estudis i proves d’accés espanyols i amb 
els estudis estrangers equivalents homologats o en tràmit d’homologació 
amb presentació del document "matricula condicional per l’accés als 
estudis" que emet el Departament d’Ensenyament i el Ministeri d’Educació. 
La matricula tardana o fora de calendari queda condicionada a 
l'autorització del Departament d'Ensenyament. 
L'alumne ha estat informat puntualment sobre el calendari i l’horari de dilluns 
a divendres i en torn exclusiu de tarda que tenen els estudis en que es matricula. 
Tanmateix, sobre l'obligatorietat de l’assistència a les classes així com la 
naturalesa curricular de superació obligatòria que tenen les practiques (FCT) a 
fer al segon curs del cicle, prèvia superació del percentatge de continguts 
teòrics, que en cada curs determini el claustre de professors i que no podrà 
ser inferior al 50% de la càrrega lectiva total que tingui el programa. L'alumne 
pot proposar al Centre entitats on realitzar les seves practiques o fer-les a les 
designades pel Centre segons les disponibilitats de plaça, el període de 
realització i la tria d’alumne efectuada per cada empresa o entitat 
col·laboradora. La renuncia a unes practiques assignades pel Centre exclou 
l’assignació de noves practiques. L'estudiant coneix i accepta el projecte i 

ideari educatiu del Centre; la normativa acadèmica i econòmica així com les 
NOFC; el torn exclusiu de tarda que tenen els estudis; així com el preu del curs i 
la forma de pagament. 

 
Aquests cicles oficials de grau superior no venen sostinguts per fons públics, 
financiant-se exclusivament amb els import del preu abonat pels estudiants, els 
quals podran desistir de la seva plaça fins catorze dies naturals previs a l’inici 
del curs. L'alumne que un cop iniciades les classes decideixi renunciar a la seva 
plaça, ho haurà de notificar per escrit a la secretaria del centre, sense que això 
alliberi de l’obligació d’abonar la totalitat del curs. En cas de finançament del 
curs per quotes, l'alumne respon de la despesa per devolució d'efectes 
domiciliats, autoritzant al Centre a que carregui la despesa en el següent rebut 
girat. La despesa per devolució s'incrementarà en 6 euros per rebut en 
concepte de gestió administrativa i de cobrament. 

 
 

Declaració de l’alumna/e major d’edat, la mare, el pare o tutor/a 
Nom i Cognoms En qualitat de (marqui la opció que correspongui) 

Alumna/e major d’edat Mare Pare Tutor/a 
 

 

 

Declaro que són certes les dades que faig constar en aquest document 

Lloc i data 
 

 

Signatura 
 
 
 
 
 

D’acord amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD), les seves dades seran incloses i tractades amb la finalitat registrar les dades en el fitxer 
general d’alumnes d’estudis reglats i oficials del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. D'acord amb la legislació vigent podeu exercir els 
drets d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició, limitació del tractament i portabilitat de les dades a la direcció del CFPSLL, C/de la Riba, 90, Terrassa. Email: 
informacio@fp.fdsll.cat Dades de contacte del DPD: Plaça Vella, 7. 1r (08221 Terrassa) - aalonso@badia-adv.com. 
Així mateix, podeu presentar les reclamacions que considereu adients davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (apdcat.gencat.cat). 
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Fundació per la Docència Sant Llàtzer

16-05-2019

P. 1
Fundació per la Docència Sant Llàtzer

Carrer de la Riba, 90 - 08221 TERRASSA (Barcelona)

Consentiment per a la publicació d'imatges GENERAL SENSE LIMITACIO

CONSENTIMENT EXPLÍCIT PER AL TRACTAMENT D'IMATGES I DADES AUDIOVISUALS

TERRASSA, a 8 de març de 2019.

Fundació per la Docència Sant Llàtzer és el Responsable del tractament de les dades personals de l'Interessat i 
l'informa que aquestes dades seran tractades de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 
d'abril de 2016 (RGPD) i la Llei (ES) 1/1982 de protecció civil, dret a l'honor, intimitat personal i familiar ia la pròpia 
imatge, per la qual cosa se li facilita la següent informació del tractament:

Finalitat del tractament: gravació d'imatges i vídeos de les activitats dutes a terme pel Responsable del tractament per 
a donar publicitat de les mateixes en webs, mitjans de comunicació i xarxes socials.

Criteris de conservació de les dades: es conservaran mentre hi hagi un interès mutu per mantenir la finalitat del 
tractament i quan ja no sigui necessari per a tal finalitat, es suprimiran amb les mesures de seguretat adequades per 
garantir la seudonimització de les dades o la destrucció total de les mateixes.

Comunicació de les dades: l'Interessat pot autoritzar o no el tractament assenyalant amb una "x" a la casella 
corresponent de SI (dono el consentiment) o NO (no dono el consentiment) per a les següents categories de 
destinataris:

SÍ NO AUTORITZACIÓ PER A COMUNICAR LES DADES

Publicació en webs, xarxes socials i mitjans de comunicació propis del Responsable la meva imatge, veu i 
nom sense cap limitació territorial ni contraprestació econòmica

Publicació en webs, xarxes socials i mitjans de comunicació externs al Responsable la meva imatge, veu i 
nom sense cap limitació territorial ni contraprestació econòmica

Drets que assisteixen a l'Interessat: 

Excepte en aquells casos en què el responsable acrediti motius imperiosos per al tractament que prevalguin sobre els
interessos, drets i llibertats de la persona interessada i de conformitat amb el que disposa, entre d'altres, l'article 2 de la
Llei (ES) 1/1982 de protecció civil, dret a l'honor, intimitat personal i familiar, l'interessat té:
- Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment.
- Dret d'accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i de la limitació o oposició al seu tractament.
- Dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat de control (www.agpd.es) si considera que el tractament no s'ajusta
a la normativa vigent.

Dades de contacte per exercir els seus drets: Fundació per la Docència Sant Llàtzer. Carrer de la Riba, 90 - 08221 
TERRASSA (Barcelona). Email: informacio@fp.fdsll.cat. DPD: DESPATX D’ADVOCATS BADIA SLP, Plaça Vella, 7. 1r 
(08221 Terrassa). aalonso@badia-adv.com

Per realitzar el tractament de dades descrit, el Responsable del tractament necessita el seu consentiment explícit o el del 
seu representant legal.

L'Interessat consent el tractament de les seves dades en els termes exposats:

Participo a l'activitat/curs/estudis .............................................................................................................

Nom Representant legal ............................................................................., amb NIF .............................

Firma:

Nom ............................................................................................................, amb NIF .............................



 

DECLARACIÓ I COMPROMÍS SOBRE DRETS A LA PROPIETAT INTEL·LECTUAL 

 

DECLARO que el Centre de Formació Professional Sant Llàtzer (en endavant CFPSLL)  m’ha informat 

que: 

 

1. En el marc dels estudis que segueixo al CFPSLL accedeixo a continguts escrits, verbals i 

audiovisuals que estan protegits pels drets a la propietat intel·lectual establerts legalment. 

2. Aquests continguts protegits, als quals puc accedir tant a les classes presencials com a al 

Campus Virtual, són d’ús exclusiu per al meu estudi i recerca i no puc fer-ne difusió a terceres 

persones sense autorització de la persona titular dels drets. 

3. Les  classes  presencials  són  considerades  obres  protegides  pels  drets  a la propietat  

intel·lectual,  motiu  pel  qual  no  tinc  autorització  per  a l’enregistrament  per  cap  mitjà  de  les  

classes  impartides  pel  professorat, excepte en aquells casos en què el professorat ho autoritzi de 

forma expressa a la sessió corresponent. 

4. El plagi és l’acte de divulgar, publicar o reproduir una obra o part d’aquesta en nom d’un 

autor diferent de l’autèntic, fet que suposa una apropiació de les idees creades per una altra 

persona sense fer un reconeixement explícit del seu origen.  Aquesta   apropiació   implica   una   

lesió   dels   drets  a   la   propietat intel·lectual d’aquesta persona per tant no tinc autorització a 

presentar aquest continguts en nom de qualsevol autor que no en sigui l’autor veritable en cap cas 

sigui quina sigui la circumstància: exàmens, treballs, pràctiques... 

 

Per tant, em COMPROMETO a respectar les disposicions normatives relatives als drets a la 

propietat intel·lectual en relació amb l’activitat docent i de recerca realitzada per l’EUIT. 

 

Lloc i data:  

 

Nom i cognoms: 

Signatura: 

 

     

 

Fundació per la Docència Sant Llàtzer és Responsable del tractament de conformitat amb el RGPD i 

la LOPDGDD. Pot veure la política de privacitat en www.fp.fdsll.cat i exercir els seus drets en 

informacio@fp.fdsll.cat 



 

LLEI ORGÀNICA DE PROTECCIÓ DE DADES 2022/2023 
 

Fundació per la Docència Sant Llàtzer (CFPSLL) és el Responsable del Tractament de les vostres dades 
personals i us informa que aquestes dades seran tractades de conformitat amb el que disposa el 
Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre 
(LOPDGDD), per la qual cosa us facilita la següent informació del tractament: 
 
Les vostres dades seran tractades amb la finalitat de gestionar la matrícula i l’expedient acadèmic. 
 
 
Les vostres dades seran cedides a tercers, sempre que legalment estigui permès o sigui de compliment 
obligat, per exemple: A les administracions educatives competents, per tal de gestionar sol·licituds de 
beca i coordinar el sistema educatiu en el seu conjunt. 
 
Així mateix el CFPSLL donarà accés a les vostres dades a empreses que prestin serveis al CFPSLL per al 
manteniment d’aplicacions informàtiques, per a la impressió dels títols oficials, o perquè els antics 
alumnes del CFPSLL puguin mantenir una vinculació permanent entre ells i amb el CFPSLL i difondre-los-
hi serveis i activitats. 
 
Les vostres dades seran conservades durant no més temps del necessari per mantenir la fi del tractament 
i quan ja no sigui necessari per a tal fi, es suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir 
la pseudonimització de les dades o la destrucció total de les mateixes. 
 
El tractament de les vostres dades no comporta decisions automatitzades, ni l’elaboració de perfils amb 
finalitats predictives de preferències personals, comportaments o actituds. 
 
D'acord amb la legislació vigent, teniu dret a revocar en qualsevol moment el consentiment atorgat, i 
exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició, limitació del tractament i portabilitat de les 
dades, davant la persona responsable del tractament. 
 
D'acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal podeu exercir els 
drets d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició, limitació del tractament i portabilitat de les dades a  la 
direcció del CFPSLL, C/de la Riba, 90, Terrassa. Email: informacio@fp.fdsll.cat  Dades de contacte del 
DPD: Plaça Vella, 7. 1r (08221 Terrassa) - aalonso@badia-adv.com 
 
Així mateix, podeu presentar les reclamacions que considereu adients davant l’Autoritat Catalana de 
Protecció de Dades (apdcat.gencat.cat). 
 

 
 DNI/NIE :                                             NOM I GOGNOMS:                                                    SIGNATURA 
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INFORMACIÓ: CERTIFICAT NEGATIU DEL REGISTRE CENTRAL DE DELINQÜENTS 
SEXUALS 

 
 
La  Llei  Orgànica 1/1996, de Protecció Jurídica del Menor, modificada per la  Llei 26/2015  i la  
Llei  45/2015,  de voluntariat, en el seu article 13.5,  estableix l'obligació que s'aportin certificats 
negatius del Registre Central de Delinqüents Sexuals per a tots els professionals i voluntaris  que 
treballen en contacte  habitual amb menors. Fins a l'entrada en funcionament del Registre 
Central de Delinqüents Sexuals, aquests certificats s'expediran pel Registre Central de Penats. 
 
Per aquest  motiu us INFORMEM a tots els estudiants que els centres  de pràctiques tenen el 
dret de demanar-vos aquest certificat negatiu i vosaltres el deure de presentar-lo, especialment 
en les pràctiques amb nens  i adolescents. Si donat el cas, no el poguéssiu presentar, el centre 
de pràctiques podrà denegar- vos  la realització de les pràctiques. 
 
EL CFPSLL no es farà responsable d’aquesta situació, per la qual cosa, l’assignatura serà  avaluada 
com a “No Presentat” i l’estudiant haurà  de tornar a matricular-se de l'assignatura. 
 
Així  doncs, us   RECOMANEM que avanceu la tramitació d'aquest  certificat negatiu del 
Registre Central de Delinqüents Sexuals, mitjançant la web: 
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/ca/ciudadanos/tramites-gestiones-
personales/certificado-delitos  , per si us l'exigeixen en els centre de pràctiques, i que 
l’actualitzeu anualment. 
 
 
L’estudiant 
 
 
 
 
Amb DNI / NIE / passaport    
 
 
Ha llegit i signa el present document, amb la conformitat de que el CFPSLL l’ha informat 
correctament. 
 
 
 
 
 
Terrassa,   de   de 20__  
 
Fundació per la Docència Sant Llàtzer és Responsable del tractament de conformitat amb el RGPD i la 
LOPDGDD. Pot veure la política de privacitat en https://fp.fdsll.cat/  i exercir els seus drets a 
informacio@fp.fdsll.cat  

http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/ca/ciudadanos/tramites-gestiones-personales/certificado-delitos
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