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Relació de documentació que es presenta a la comissió avaluadora de la prova 
d’accés als cicles formatius de formació professional inicial i de la prova general 
d’accés als ensenyaments esportius. Grau superior  
 
Dades personals 
Cognoms  Nom    DNI/NIE/Passaport 
 
Adreça electrònica  Telèfon 
 
 
Modificació de les opcions manifestades en la inscripció  
 

(Canvis que es demanen amb relació a la sol·licitud d’inscripció) 
 
  Llengua estrangera:   Anglès    Francès    Alemany 
 
  Formació professional inicial. Nom del cicle: ________________________________________________________________ 
 
  Formació professional inicial. Matèries de la part específica: ___________________________________________________ 
 
  Ensenyaments esportius. Nom de l’ensenyament: ___________________________________________________________ 
 
  Ensenyaments esportius: opció de matèria comuna:    Història    Matemàtiques 
 
  Altres canvis (indiqueu-los):   
 
 
Documentació presentada 
 

  
  Document d’identificació personal: DNI, NIE o passaport (només en el cas de no haver-se validat automàticament) 
 

  Document justificatiu de la bonificació o exempció de la taxa (només en el cas de no haver-se validat automàticament) 
 

  Currículum formatiu, professional i d’experiència  
 

  Resolució de concessió de l’exempció en llengua catalana 
 

  Resolució de concessió de l’exempció de la part específica 
 

  Certificat de superació de la formació de preparació de la prova d’accés en centres autoritzats pel Departament 
 

  Altra documentació (indiqueu-ne quina):  
 
 
Recuperació de qualificacions anteriors 
 

  Mantinc la qualificació de la part comuna o la qualificació de la prova d’accés a cicles formatius de grau superior de formació 
           professional com a qualificació de la part comuna. 
 

 Renuncio a la qualificació de la part comuna de la prova d’accés als cicles formatius de grau superior de formació 
     professional o a la qualificació de la prova general d’ensenyaments esportius.  

 

  Mantinc la qualificació de la part específica, que consta al certificat que presento. 
 

  Renuncio a la qualificació de la part específica. 
 

Informació bàsica sobre protecció de dades                                    
Responsable del tractament: Direcció General d’Atenció a la Família i Comunitat Educativa 
Finalitat: Gestió de la planificació, organització i execució de les proves d’accés adreçades a l’alumnat i a la ciutadania que convoca 
el Departament. 
Legitimació: Missió d’interès públic. 
Destinataris: Centres educatius, administració educativa i plataforma corporativa de la Generalitat Gencat Serveis i Tràmits per 
garantir la traçabilitat de totes les gestions que la ciutadania realitza amb l'Administració de la Generalitat de Catalunya. 
Drets: Accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-les, oposar-se al tractament i sol·licitar-ne la limitació. 
Informació addicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a la pàgina 
http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/proteccio-dades/informacio-addicional-tractaments/proves-acces.html 
 

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

Lloc i data de lliurament 
 
Signatura de l’aspirant Segell del centre 

R/N: Y0348/Y332 
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