Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació
Institut Pompeu Fabra

Sol·licitud de convalidació de mòduls o unitats formatives de cicles formatius
DADES DE L’ALUMNE/A
Nom i cognoms:
DNI/NIE:
Adreça:
Població:

CP:

Telèfon:

Adreça electrònica:

EXPOSO
1. Que actualment estic matriculat/ada al curs següent:
Nom del cicle formatiu:
2. Que he cursat estudis que em permeten demanar la convalidació d’algunes unitats formatives.

SOL·LICITO
Que se’m convalidin els següents mòduls i/o unitats formatives:
Número de
mòdul

Número unitat
formativa

Nom de la unitat formativa
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DECLARO
Que les
que faig constar en aquest document i la documentació que aporto són certes.
Casilla
de dades
verificación

DOCUMENTACIÓ QUE S’ADJUNTA
Certificació
de matrícula dels estudis de Formació Professional que estic cursant.
Casilla
de verificación
Fotocòpia
del DNI o NIE.
Casilla
de verificación
Certificació
dels estudis realitzats (original), expedida per un Centre Oficial, en què constin els
Casilla
de verificación
ensenyaments cursats i cadascun dels mòduls professionals, convocatòria en la qual han estat superats
i qualificació obtinguda.

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE SOBRE PROTECCIÓ DE DADES
Informació bàsica sobre protecció de dades en compliment del Reglament General de Protecció de Dades (Reglament UE 2016/679
del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016)
Finalitat

Tractament de dades personals per part del centre per a l’exercici de la seva funció educativa i
orientadora

Legitimació

Consentiment de l’interessat o de la persona que ostenta la tutoria legal en cas de menors
d’edat

Destinataris

Les dades no es comunicaran a tercers, excepte en els casos previstos per llei, o si ho heu
consentit prèviament

Responsable

Institut Pompeu Fabra

Drets

Accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-les, oposar-se al tractament i sol·licitar-ne la
limitació

Període de validesa

Període d’escolarització de l’alumne/a al centre

Informació addicional

Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a la pàgina:
http://ensenyament.gencat.cat/ca/Detall/alumnes-centres-departament

He llegit
la informació bàsica sobre protecció de dades i autoritzo el tractament de les dades
Casilla
de verificación

Signatura del/de la sol·licitant:

Badalona,

de/d’

Documentació verificada pel tutor/a
Signat

de 20
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