
SOL·LICITUD DE MATRÍCULA PER A LA CONTINUACIÓ D’ESTUDIS I 
DECLARACIÓ JURADA 

CURS CONDUENT AL CERTIFICAT DE FORMACIÓ PEDAGÒGICA I DIDÀCTICA PER A 
PROFESSORAT TÈCNIC D’FP  

Edició 2022-2023  

Nom Cognoms 
(Exactament com figuren al DNI/NIE/passaport)

amb DNI/NIE/passaport: Data de naixement: 

i domicili en (c/pl., núm. i pta.): 

Municipi: Província:  

Codi Postal: Tel.: 

Adreça electrònica: 

Titulació CFGS de 

1) SOL·LICITE l’admissió al Curs de formació pedagògica i didàctica per a professorat tècnic de
formació professional.

Per la qual cosa adjunte la documentació següent:(marqueu la casella corresponent)

DNI/NIE 

Títol de B1 de llengua estrangera (s’admeten a efectes de justificació del B1 aquells títols que hagen estat
expedits per les entitats i organismes als quals fa referència l’Ordre 93-2013 de la GVA)

Si escau, certificació que acredite la situació corresponent per a sol·licitar l’exempció total 
o parcial de la taxa (membre de família nombrosa o monoparental de categoria general o de categoria especial,
víctimes de bandes armades i elements terroristes, víctimes d'actes de violència sobre la dona, persones amb un grau de
discapacitat igual o superior al 33%, persones subjectes al sistema de protecció de menors o al sistema judicial de reeducació 
o persones en situació d'exclusió social).



2) DECLARE:

Que són certes totes les dades consignades en el moment de la inscripció al curs 
conduent al certificat de la formació equivalent a la formació pedagògica i didàctica, 
exigida en l’article 100 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, així com tota la 
documentació aportada en el procés de matrícula.  

A més a més, autoritze l’administració competent a comprovar aquestes dades per les 
vies oportunes. Si l’administració comprova, en qualsevol moment del procés o durant 
la formació, que no es compleixen els requisits establerts en el procés de matrícula, o 
que la documentació presentada és falsa, s’anul·larà totalment la matrícula sense dret 
a la devolució de les taxes de participació.  

I perquè així conste a l’efecte de la meua participació en aquest procés d’inscripció, 
signe la present declaració. 

(data) 
Signatura 

3) Informació sobre la cessió de dades interadministrativa

S’informa la persona interessada que el tractament de les seues dades atén al que
estableix l’article 155 sobre les transmissions de dades entre administracions públiques 
de la llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic. 

LLOC DE PRESENTACIÓ: 
Registre electrònic de la Universitat de València: Plataforma ENTREU 
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