
 

FULL DE RESERVA DE PLAÇA Curs 2023-24 

Dades personals de l’alumne/a 
 

Cognoms i nom: 

DNI: 

Data naixement:  Lloc de naixement:  País:  Nacionalitat: 

*Nom i cognoms del pare, mare o representant legal: 

*DNI del pare, mare o representant legal: 

Adreça alumne/a: 

Municipi:      Codi postal: 

Telèfon: 

Adreça electrònica: 

*NOMÉS EN CAS DE MENORS D’EDAT 

CICLE FORMATIU PEL QUE FEU LA RESERVA: 

 
 CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR DOCUMENTACIÓ I ADMINISTRACIÓ SANITÀRIA 

(CODI: PS SAD03) 
 
 
 
 

 
L’import de la reserva de plaça és de 365€ que es descomptaran a l’hora de formalitzar la 
teva matrícula. 

PAGAMENT NO DOMICILIAT 
 
Els pagament s’han d’efectuar via transferència, indicant DNI, nom i cognoms complets de 
l’alumne, així com el concepte i el codi del cicle corresponent. 
 
CONCEPTE                                      CODI                 DNI Nom i cognoms               IMPORT 
Reserva Plaça Cicle formatiu           PS SAD03                                                            365€ 
 
 

FUNDACIÓ PER LA DOCÈNCIA SANT LLÀTZER: 
 

CODI IBAN   ES27 3025 0026 7314 0002 5000 (CAIXA D’ENGINYERS) 
 
 



 

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

 
Per a formalitzar la matrícula has de presentar la documentació degudament compulsada (termini 
màxim fins a 15 dies després d’haver tramitat la matrícula). 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)  

• Justificant bancari original del pagament de la Reserva de plaça 

• 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) 

 
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 

 
Documentació que s'ha de presentar: 
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.  

 


