
SOL·LICITUD DE MATRÍCULA A TEMPS PARCIAL 
SOLICITUD DE MATRICULA A TIEMPO PARCIAL 

DADES PERSONALS / DATOS PERSONALES 

Cognoms i nom/   NIF 
Apellidos y nombre: 

Adreça / Dirección: Població / Población: 

Email: Telèfon / Teléfono: 

Titulació / Titulación: 

SOL·LICITA MATRÍCULA A TEMPS PARCIALS PER CAUSES JUSTIFICADES: 
SOLICITA MATRÍCULA A TIEMPO PARCIAL POR CAUSAS JUSTIFICADAS: 

Activitat laboral regular i acreditada 
Actividad laboral regular y acreditada 

Pràctica esportiva d’alt nivell. 
Práctica deportiva de alto nivel. 

Necessitats educatives especials.  
Necesidades educativas especial. 

Responsabilitats familiars o de representació estudiantil. 
Responsabilidades familiares o de representación estudiantil. 

Altres raons 
Otros motivos 

Documentació que justifica la sol·licitud / 
Documentación que justifica la solicitud 

Contracte laboral en vigor i vida laboral actualitzada  
Contrato de vida laboral en vigor y vida laboral actualitzada 

Documentació justificativa de alta en la Seguretat Social o règim equiparable 
Documentación justificativa de alta en la Seguridad Social o régimen equiparable 

Nomenament administratiu/ Nombramiento administrativo 

Publicació BOE o DOGV del reconeixement com a esportista d’alt nivell 
Publicación BOE o DOGV del reconocimiento como deportista de alto nivel 

Certificació de dependència/ certificación de dependència 

Certificació del òrgan que representa/certificación del órgano al que representa 

Altres/Otros 

València, de de 

Signat / Firmado 
Desitge que em contesten en castellano / Deseo que me contesten en castellano 

SRA. DEGANA FACULTAT DE FILOLOGIA, TRADUCCIÓ I COMUNICACIÓ 

La Universitat de València, les seues Fundacions i Entitats Associades estan adaptades a la LOPD i al RGPD. Tenim habilitada una adreça lopd@uv.es per a qualsevol informació, suggeriment, petició d'exercici de 
drets i resolució amistosa de controvèrsies en matèria de protecció de dades de caràcter personal. Més informació a https//www.uv.es "política de privacitat"

La Universitat de València, sus Fundaciones y Entidades Asociadas están adaptadas a la LOPD i al RGPD. Tienen habilitada una dirección lopd@uv.es para cualquier información, sugerencia, petición de ejercicio 
de derechos y resolución amistosa de controversias en materia de protección de datos de carácter personal. Más información en https//www.uv.es "política de privacidad"
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