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SOLꞏLICITUD MATRICULACIÓ FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES (FPA)
CURS

20

/ 20

D.
Marcar el que procedisca:
Actuant en nom propi.
Actuant en representació de

DNI/CIF:

DNI/CIF:

En cas d'actuar com a representant, haurà d'acreditar tal condició, mitjançant document original, o compareixença p
ersonal en les oficines municipals de representant i representat/a, o compareixença en la seu electrònica
RESPOSTA A LA SEUA SOL·LICITUD: Quan la resposta municipal estiga preparada, vosté pot triar el mitjà per a
obtindre-la, d'entre els següents:

NOTIFICACIÓ ELECTRÒNICA Deberá disponer de un certificado electrónico, DNI electrónico o semejante.
Especifique E-Mail:
, on rebrà avís per a accedir a
santjoandalacant.sedelectronica.es per a descarregar la seua notificació.
NOTIFICACIÓ PRESENCIAL: Si és del seu interés, l'Ajuntament li remetrà avise via telefònica, comunicant que
pot recollir la notificació en les oficines municipals en el termini de tres dies hàbils. Transcorreguts els mateixos
sense que l'haja recollida, li serà notificada de manera ORDINÀRIA. Telèfon d'avís:
NOTIFICACIÓ ORDINÀRIA: En el seu domicili.
En qualsevol DELS DOS ÚLTIMS CASOS ANTERIORS, haurà d'emplenar les dades següents:
DIRECCIÓ A L'EFECTE DE NOTIFICACIÓ: Municipi:
Carrer:

Província:
Núm.:

,Pis:

Esc.:

C.P.:

DADES DE L'ALUMNE:
Nom i Cognoms:

DNI / NIE / Passaport:

Data de naixement:
País de Naixement:

Sexe:
Nacionalitat:

Dona

Localitat naixement:

OBSERVACIONS:

Domicili actual (carrer, núm., pis...):
Població:

Codi Postal:

Telèfon/s:
Correu electrònic (e-mail):
Núm. Targeta SIP.:

SR. ALCALDE – PRESIDENT DE L'AJUNTAMENT DE SANT JOAN D’ALACANT
Sant Joan d’Alacant – CP. 03550 – Casa Consistorial: Plaça d’Espanya, 1. Tel. 965 65 32 45. Oficines Generals:
Plaça de l’Església, 2. Tel. 966 01 31 00. CIF P-0311900-E

Home

PROGRAMES (marcar el que corresponga)
PROGRAMA - A

PROGRAMA - B

CICLE I
Alfabetització - Neolectors (Nivells 1- 2)

Preparació proves lliures d'accés a cicles formatius de grau
superior.

Educació de Base (Nivell 3)

OPCIÓ A: Humanitats i Ciències Socials.

CICLE II

PROGRAMA - C

GES I (Nivell 4)
GES II (Nivell 5)

VALENCIÀ (Cursos de la Junta Cualificadora)
B1
C1

Sant Joan d’Alacant,

de

de 20
Signat.

DOCUMENTACIÓ OBLIGATÒRIA A APORTAR

- Documentació d'identitat: fotocòpia de DNI, NIE, Passaport.
- Fotocòpia de Targeta SIP.
- 2 Fotos grandària carnet.
- Fotocòpia de Certificat acadèmic (Només per a matricular-se en Base, GES 1, GES 2 )
- Rebut de les Taxes pagades (6.20 euros)

TRACTAMENT DE DADES PERSONALS - Reglament (UE) 2016/679 (RGPD) – Llei Orgànica 3/2018 (LOPDGDD)

Responsable del tractament: Ajuntament de Sant Joan d'Alacant, amb CIF P0311900E i domicili en Plaça Espanya, 1, 03550
Sant Joan d'Alacant, Alacant.
Delegat de protecció de dades: dpd@santjoandalacant.es
Finalitat del tractament: Gestió d'activitats educatives – Formació permanent d'adults.
Legitimació: RGPD 6.1 E) El tractament és necessari per al compliment d' una missió realitzada en interès públic o en l' exercici de
poders públics conferits al responsable del tractament.
Destinataris: Entitats o persones adjudicatàries de la realització de les activitats i supòsits previstos per la Llei.
Transferències internacions de dades: No hi ha previsió de transferències a tercers països.
Drets: Accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament, portabilitat i (en el seu cas) retirada del consentiment prestat,
així com a no ser objecte d'una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, inclosa l'elaboració de perfils. La persona
interessada pot exercitar aquests drets dirigint-se a l'Ajuntament de Sant Joan d'Alacant, bé a través de la seua Seu Electrònica,
accessible en l'adreça: https://santjoandalacant.sedelectronica.es o presentant escrit en el seu Registre General d'Entrada. En tots
els casos, l' exercici d' aquests drets requereix la identificació de la persona interessada mitjançant DNI, NIE, Passaport o document
equivalent.
Es pot consultar informació addicional a: https://www.santjoandalacant.es/es/aviso-legal

SI NO

Manifeste el meu consentiment per al tractament d'imatges i/o gravacions realitzades per l'Ajuntament en el
transcurs de les activitats, publicables a les xarxes socials i mitjans de comunicació de l'Ajuntament. Les imatges i/o
gravacions no seran cedides a tercers, i seran tractades en base a la legislació vigent en matèria de protecció de dades
personals, dret a l'honor, imatge i intimitat.

SR. ALCALDE – PRESIDENT DE L'AJUNTAMENT DE SANT JOAN D’ALACANT
Sant Joan d’Alacant – CP. 03550 – Casa Consistorial: Plaça d’Espanya, 1. Tel. 965 65 32 45. Oficines Generals:
Plaça de l’Església, 2. Tel. 966 01 31 00. CIF P-0311900-E

