
Convocatòria ajuts postobligatoris curs 2021/22

Annex 3. Model de certificació acadèmica a complimentar pels centres 
educatius

*Document a emplenar pel centre educatiu on s'ha realitzat l'últim curs

Sr./Sra.

Secretari/a del centre

Certifico que l'alumne/a

DNI/NIE

Durant el curs 2020/21, ha 
estat matriculat a: 
(marqueu al costat dels 
estudis on ha estat matriculat 
l'alumne/a)

ESO          CFGM           

Batxillerat          CFGS           

CAS/CAM          PFI           

Prep. Proves 
accés cicles 
formatius

         

Nivell

Estudis de Formació Professional:

Estructura dels 
estudis

Núm. total d'anys que componen el cicle complert

Núm. de mòduls que componen el cicle complert

Matrícula curs 
2021/22

Sí No

Matrícula parcial      

Curs complet      

Repeteix curs      

Curs matriculat 2021-22 Dades del curs anterior 2020/21(*) (marqueu la 
resposta 
correcta)

1r. de batxillerat Ha cursat 4t. d’ESO i ha obtingut el graduat

2n. de batxillerat Ha cursat i aprovat totes les assignatures de 1r. de
batxillerat

Col·laboren:

Sí

Sí

No

No



1r. de CFGM Ha cursat 4t. d‘ESO i ha obtingut el graduat

Ha cursat un PFI

Ha fet el curs i/o la prova d’accés a CFGM 

2n.   de CFGM Ha cursat i aprovat el 100% de les assignatures de
1r. de CFGM

1r. de CFGS Ha cursat 2n. de batxillerat i ha obtingut el títol 

Ha fer el curs i/o proves d’accés a CFGS

Ha cursat el darrer nivell de CFGM i ha obtingut el 
títol

2n. de CFGS Ha cursat i superat el 100% de les assignatures de
1r. de CFGS

(*) En cas que les dades siguin d'un altre curs s'ha d'especificar  

Observacions del centre:

AVÍS LEGAL

Les seves dades  de caràcter personal s’incorporaran en els fitxers automatitzats de  Càritas i  Fundació

Ciutat de Valls i Ajuntament de Valls. La finalitat d’aquest tractament és la gestió i control dels expedients de

les sol·licituds dels ajuts a estudis postobligatoris i només es podran utilitzar per deliberar sobre la concessió

de l'ajut i  realitzar el seguiment del manteniment de les condicions de beneficiari/a. Aquestes dades no

seran transmeses a terceres persones i seran conservades sempre que sigui imprescindible o legítim per la

finalitat que es van captar.

Valls   de  de  2021

                                                                                     

Signatura 

Col·laboren:

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

No

No

No

No

No

No

No

No
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