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DESTINACIÓ: Oficina d’Estudis 

Sol·licitud de preinscripció al Curs específic per a l'obtenció 
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Dades personals 

Cognoms: ...............................................................................................................................................................................................................  

Nom:  .........................................................................................................................................................................................................................  

DNI: ..................................................................................................................... Telèfon:  ......................................................................................  

Adreça postal:  ......................................................................................................................................................................................................  

Localitat: ........................................................................................................... Codi postal:   ..............................................................................  

Adreça electrònica:  .........................................................................................................................................................................................  

 

Títol: ...........................................................................................................................................................................................................................  

Universitat:  ........................................................................  

Data títol: ..................................................................................... 

 He presentat també la sol·licitud al curs específic per a l’obtenció del certificat de capacitació per a 
l’ensenyament en valencià i en cas de ser admesa sol·licite anul·lar la present sol·licitud d’inscripció al 
Curs específic per a l'obtenció del certificat de capacitació per a l'ensenyament llengües estrangeres 
(ANGLÈS) 

 

Documentació a presentar per les persones que no s’han titulat a l’UJI: 
 Aquesta sol·licitud. 
 DNI 
 Títol universitari (*) 
 Certificat que acredite el nivell B2 d’anglès (*) 

 
Documentació a presentar per les persones que s’han titulat a l’UJI: 

 Aquesta sol·licitud. 
 Certificat que acredite el nivell B2 d’anglès (*) 

(*) NO SERVEIX DOCUMENTACIÓ ESCANEJADA. Cal presentar la documentació en format digital amb 
signatura oficial i codi de verificació; o la documentació en paper (aportant una fotocòpia confrontada, o 
document original i fotocòpia simple) 

 

Si encara no t’has titulat, un certificat de notes que acredite el nombre de crèdits que has aprovat.  

falco
Texto escrito a máquina
,
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 (Firma) 
Castelló de la Plana, .......... d.................................... de 20....... 

DESTINACIÓ: Oficina d’Estudis 

 
He sigut informat de que l'Oficina d'Estudis de l’UJI durà a terme el tractament de les meves dades personals d'acord 
amb el Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679. 
Informació bàsica sobre protecció de dades 
Responsable del 
tractament 

Universitat Jaume I. 

Finalitat del 
tractament 

Gestió administrativa dels inscrits als Cursos Específics per a l'Obtenció del Certificat de Capacitació per a 
l'Ensenyament en Valencià o Llengües Estrangeres. 

Legitimació 
La legitimació es basa en l’Orde 17/2013, de 15 d’abril, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es 
regulen les titulacions administratives que faculten per a l’ensenyament en valencià, del valencià, i en llengües 
estrangeres en les ensenyances no universitàries en la Comunitat Valenciana. 

Destinataris Les dades es comunicaran a la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport,  a efectes del seu registre, 
tractament estadístic i comunicació amb l’interessat/da. 

Drets 
Pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió i portabilitat, i a la limitació o l'oposició al tractament adreçant-
se a la Secretaria General de l'UJI mitjançant el Registre Electrònic 
(https://ujiapps.uji.es/reg/rest/publicacion/solicitud_generica) o, presencialment, a l'Oficina d'Informació i Registre 
(InfoCampus), situada a l'Àgora Universitària - Locals 14-15. 

Informació 
addicional 

Pot consultar la informació addicional i detallada sobre aquest tractament de dades 
a https://www.uji.es/protecciodades/clausules/?t=U053 
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