
 

 

 

 
 

 
 

DADES PERSONALS 

 

SOL.LICITUD DE MATRÍCULA 

CFGS de PROCESSOS I QUALITAT EN 

LA INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA 

 

Nom i cognoms     
 

Data de naixement  Població de naixement 
 

 

Adreça     
 

CP    Municipi      
 

Telèfon Mòbil     
 

Telèfon fix     

DNI  e-mail     
 

 
DADES ACADÈMIQUES (marca amb una creu on calgui) 

 
CFGM 

CFGS 

Proves d'accés al CFGS:  Sí    No 

Nom del Cicle: 

Batxillerat Tipus de batxillerat: 

Altres: 

En quina data finalitzes els teus darrers estudis? 
 

 

 
DADES LABORALS 

 

Has treballat amb alta a la Seguretat Social: Sí  No     

               En els darrers:  6 mesos    3 mesos   30 dies 

        

  

Tipus de contracte: 

                            Indefinit        Temporal        Obra i Servei        Formació  

 

DOCUMENTACIO QUE S'ADJUNTA 

 

 
 Fotocòpia del DNI o NIE                 

 Fotocòpia de la Targeta Sanitària  

 1 fotografia de carnet 

 Currículum actualitzat 

            Original o còpia compulsada del document que acredita l’accés 

 Ingrés de l’import de la matrícula* (500 €) al número de compte: 

 ES22 2100 0889 4502 0040 0728  

*La matrícula no és retornable. Cal enviar el resguard del pagament amb 
nom i cognoms a info@kreas.cat o portar-lo a KREAS 

                                    

                 SIGNATURA (conforme em dono per assabentat de l’ús que es farà  de les meves dades personals i que  són 
certes les dades facilitades en aquest document) 

 
 

 Data:  de  de     

Vist-i-plau KREAS 
KREAS l’informa que totes les  dades rebudes per part seva seran tractades amb estricta confidencialitat d'acord amb la Política de Privacitat i seguretat de KREAS i 
com s'estableix en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les Persones físiques en el tractament de 
dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD). La finalitat del tractament d'aquestes dades és la de dur a terme la gestió de matrícules i de la 
docència. La base legal és consentiment. Per exercir els drets d'accés, supressió, rectificació, oposició, portabilitat o limitació, i per qualsevol aclariment, podeu 
contactar amb nosaltres enviant-nos un correu electrònic a info@kreas.cat. En tot cas, els interessats tenen el dret de presentar una reclamació davant l'Autoritat 
de Protecció de Dades. Les  dades personals proporcionades es conservaran pel període legal o contractualment previst o mentre es mantingui el seu consentiment. 
No se cediran les dades recopilades, excepte per obligació legal, contractar assegurances o per donar cobertura a aspectes relacionats amb la finalitat de les dades.  
 

Sol·licitud de matrícula 
Versió 4 
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Fundació per a la formació integral en indústries càrnies i agroalimentàries KREAS  
C/Joan Pere Fontanella, 3, 17800 Olot G55161319 
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