
 

ORDRE SEPA DE DOMICILIACIÓ DE DÈBIT DIRECTE 
SEPA Direct Debit 

DADES DEL DEUTOR / Information of the debt 

Un cop signada aquesta ordre de domiciliació, s’ha d’entregar a la Secretaria per la seva custòdia / Cal omplir tots els camps obligatòriament. Once 
this mandate has been signed, must be sent to creditor for storage/ All gaps are mandatory 

Referència de l’ordre de domiciliació (DNI+DATA SIGNATURA): espai a omplir pel CFPSLL 
Mandate Reference 

Nom del creditor: FUNDACIÓ PER A LA DOCÈNCIA SANT LLÀTZER 
Creditor’s name 

 Identificador del creditor: G65877805 
Creditor’s identifier 

 Adreça: CARRER DE LA RIBA, 90 

Address 

 Codi Postal – Població: 08221 TERRASSA 
Postal Code – City 

 Província – País: BARCELONA - ESPANYA 

Town - Country 

 
Mitjançant la signatura d’aquest formulari d’ordre de domiciliació, autoritzeu a (A) la Fundació per a la Docència Sant Llàtzer a enviar ordres a la 
vostra entitat financera per debitar càrrecs al vostre compte i (B) a la seva entitat financera per debitar els imports corresponents al vostre compte 
d’acord amb les instruccions de la Fundació per a la Docència Sant Llàtzer. Entre altres, teniu dret a ser reemborsat per la vostra entitat financera 
d’acord en els termes i condicions del contracte subscrit amb la vostra entitat financera. En tot cas, aquest reemborsament haurà de ser instat per 
part vostra en el termini màxim de 8 setmanes a partir de la data en que es va debitar en el vostre compte. La informació addicional sobre els 
vostres drets relatius a aquesta ordre es troba a la vostra disposició a la vostra entitat financera. El SEPA serà vàlid fins finalitzar la relació amb la 
Universitat.  
By signing this mandate form, you authorise (A) Fundació per a la Docència Sant Llàtzer the to send instructions to your bank to debit your account 
and (B) your bank to debit your account in accordance with the instructions from the. Fundació per a la Docència Sant Llàtzer.  As part of your 
rights, you are entitled to a refund from your bank under the terms and conditions of your agreement with your bank. A refund must be claimed 
within 8 weeks starting from the date on which your account was debited. Your rights regarding the above mandate are explained in a statement 
that you can obtain from your bank. The SEPA will be valid until end the relationship with the University. 

Nom de l’alumne i DNI/Passaport: 
Name and DNI/Passport 

 Nom del deutor i DNI (si l’estudiant no és el titular del compte de càrrec): 
   Debtor’s name and DNI 

   Adreça del deutor:  
   Adress of the debtor 

   Codi Postal- Població:  
   Postal Code – City 

   Província – País: 
   Town – Country 

BIC (pot tenir 8 o 11 posicions): 
BIC (up to 8 or 11 characters) 

 Número de compte de càrrec – IBAN (a Espanya consta de 24 posicions començant sempre per ES): 

Account number IBAN (Spanish IBAN of 24 positions always starting ES) 

 Tipus de pagament:  Pagament Recurrent 
Type of payment                                  Recurrent payment 

Data - Localitat de signatura: 

Date - Location in which you are signing 

 Firma del deutor (titular del compte de càrrec): 

Signature of the debtor 

 



 

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
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/ca/ciudadanos/tramites-gestiones-personales/certificado-delitos
https://fp.fdsll.cat/
mailto:informacio@fp.fdsll.cat


 

LLEI ORGÀNICA DE PROTECCIÓ DE DADES 2023/2024 

 
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 

 

 

 

 

 

mailto:informacio@fp.fdsll.cat
mailto:aalonso@badia-adv.com
http://www.apdcat.gencat.cat/


 

Curs 2023-2024 
 

Documents que hauràs de emplenar: 

 
• Document inscripció matrícula 
• Consentiment per a la publicació d’imatges 
• Protecció de dades 
• Imprès SEPA (dades Bancàries) 
• Informació Certificat negatiu delictes sexuals 
• Normes d’organització i funcionament del centre (es donarà el primer dia de classe) 
• Declaració i compromís sobre drets a la propietat intel·lectual 
• Full per realitzar el pagament de l’import de la matrícula 

 

Documentació que hauràs d’aportar el dia de la matricula: 

 
Per a formalitzar la matrícula has de presentar la documentació degudament compulsada. Si 
falta algun dels documents següents, la matrícula no quedarà formalitzada.  

• 2 Fotografies tipus carnet  
• Document d’identitat (Fotocòpia per les dues cares en què es vegi correctament 

la informació)  
• Acreditació de la via d’accés * 

Només si s’escau: 
• Certificat de reconeixement de discapacitat. 
• Document acreditatiu de Família nombrosa o Família monoparental 
• Document acreditatiu Persones víctimes de violència de gènere (ordre protecció, 

sentencia judicial o sentencia absolutòria no ferma) 
 
*Acreditació de la via d’accés (Documentació): 
Si el requisit és tenir un títol s’ha d’acreditar amb una fotocòpia compulsada del títol per les 
dues cares o del resguard de sol·licitud i pagament de les taxes d’expedició del títol, si no han 
passat més de 2 anys des de l’expedició del resguard. No s’acceptarà només el certificat de 
qualificacions.  
Si el requisit és haver superat uns estudis que no tenen títol, s’haurà d’aportar una fotocòpia 
compulsada del certificat corresponent segons sigui el cas:  
 

• Certificat de superació del segon curs del batxillerat de qualsevol modalitat de 
batxillerat experimental expedit pel centre on es va cursar.  

• COU: certificat acadèmic oficial de superació del Curs d’Orientació Universitària, 
expedit pel centre on es va realitzar, o la fotocòpia compulsada de la targeta de la 
prova d’accés a la universitat (PAU).  

• PREU: certificat acadèmic oficial de superació del curs *preuniversitari, expedit pel 
centre on es va estudiar.  



 

• Prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys: s’ha de presentar el certificat 
de superació de la prova (no són vàlids els certificats de la universitat que acrediten la 
superació d’algunes assignatures).  

• Prova d’accés als CFGS: s’ha de presentar el certificat de superació de la prova, signat i 
segellat pel centre on es va realitzar, en què consti el cicle formatiu en què es vol 
matricular.  

• Prova d’accés a la universitat per a més grans de 45 anys: s’ha de presentar el certificat 
de superació d’aquesta prova.  

• Acreditació d’experiència laboral o professional tenint complerts 40 anys d’edat: s’ha 
de presentar el certificat que acrediti l’accés a la universitat per aquesta via.  

 
Homologació d’estudis cursats a l’estranger: s’haurà d’aportar la resolució favorable de la 
sol·licitud d’homologació amb uns estudis que permetin l’accés als cicles formatius de grau 
superior.  
 
 

 
Requisits d’accés:  

• Títol de batxillerat. 

• Títol de tècnic o tècnica especialista (FP2). 

• Títol de tècnic o tècnica superior de formació professional. 

• Títol de tècnic o tècnica de formació professional. 

• Títol equivalent, a efectes acadèmics, a algun dels anteriors. 

• Titulació universitària o equivalent. 

• Títol de batxiller per haver cursat el batxillerat unificat i polivalent (BUP). 

• Haver superat el segon curs del batxillerat experimental, de qualsevol modalitat. 

• Haver superat el curs d'orientació universitària (COU) o el curs preuniversitari. 

• Proves d’accés per al cicle formatiu de grau superior que es vulgui cursar 

• Prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys 

• Prova d’accés a la universitat per a més grans de 45 anys 

 
 
 
 



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 .............................



 

 

Centre Autoritzat 08076625 | Centre Privat | Estudis Oficials i Homologats 
 

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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