
COL·LEGI EPISCOPAL DE LLEIDA. Preinscripció a cicles formatius de grau superior 
de Sistemes Electrotècnics i Automatitzats. 
Curs escolar 2020/2021

Aquest document s'ha d'enviar per correu electrònic al Col·legi Episcopal de Lleida | secretaria@cepiscopal.org |  Amb aquesta acció, 
la sol·licitud de preinscripció es tindrà per presentada.
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Dades genèriques de la sol·licitud 

Dades de l'alumne/a
Nom Primer cognom Segon cognomDNI/NIE/Passaport 

Targeta sanitària individual de l'alumne/a (TSI)Identificador de l'alumne/a del Registre d'alumnes (RALC) 

Adreça

Codi Postal Municipi Localitat

Província de residència País de residència 

Telèfon NacionalitatData de naixement Sexe  

País de naixement Província de naixement Municipi de naixement 

Adreça electrònica on vol rebre informació sobre la preinscripció 

Llengües que entén 

Dades escolars de l'alumne/a
Centre actual Estudis actuals Curs

Places sol·licitades
Cal presentar la sol·licitud a l'adreça de correu electrònic secretaria@cepiscopal.org
Ensenyament: Cicles formatius de Formació Professional de Grau superior Curs: 2
Núm. Codi centre Nom centre
1  25002647 Episcopal-Mare de Déu de 

l'Acadèmia

Cicle / Règim / Torn         
Sistemes Electrotècnics i Automatitzats /Diürn/Matí i tarda 
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Dades per a l'accés
Via d'accés
Tinc estudis homologats o he sol·licitat l'homologació,  com a requisit d'accés

Prova i altres titulacions 

Criteris al·legats
Nota de l'expedient acadèmic o prova d'accés (nn,nn) 

Declaració del pare, mare, tutor/a o alumne/a major d'edat
Nom i cognoms En qualitat de (marqueu l'opció corresponent)

Pare         Mare      Tutor/a       Alumne/a major d'edat

□ □ □ □
Declaro que són certes les dades que faig constar en aquest document i que no he presentat cap sol·licitud en cap
altre centre per als mateixos ensenyaments.
Lloc i data

Signatura

Documentació acreditativa de la identitat / filiació
Documentació Estat
Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport de l'alumne o alumna. Validació realitzada, no l´ha de presentar.

Criteris al·legats dels que cal presentar documentació acreditativa
Criteri Documentació
Via d'accés Si s'al·lega la superació d'una prova d'accés a Catalunya i s'ha

superat a partir de l'any 2011, no cal presentar el certificat , en
la resta de casos, cal presentar el certificat de superació de la 
prova.
En els casos que no cal presentar documentació, la 
qualificació es recupera de les bases de dades del 
Departament d'Educació i es mostra en el barem provisional 
que es publica al centre. En cas que no es mostri la 
qualificació, caldrà presentar la documentació acreditativa 
durant el període de presentació de reclamacions.

Informació bàsica sobre protecció de dades
Denominació del tractament: Preinscripció d’alumnes. Responsable del tractament: Direcció General d'Atenció a la Família i
Comunitat Educativa (Via Augusta, 202-226, 08021 Barcelona).
Finalitat: Tramitar i resoldre els processos d'admissió dels alumnes en els centres educatius sufragats amb fons públics.
Legitimació: Missió d’interès públic.
Destinataris: El centre educatiu sol·licitat en primera opció i el centre educatiu assignat; l'Administració educativa, i els
ajuntaments competents en escolarització.
Drets: Accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-les, oposar-se’n al tractament i sol·licitar-ne la limitació.
Informació addicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a
http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/proteccio-dades/informacio-addicional-tractaments/preinscripcio-alumnes.html

http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/proteccio-dades/informacio-addicional-tractaments/preinscripcio-alumnes.html
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