
 

 EPA SANT MATEU CURS 202   2 -202   3 . FULL D’INSCRIPCIÓ

DADES PERSONALS (*)

Cognoms :......................................................................Nom :......................................... ...............

DNI / passaport / NIE :………………............................Data de naixement : ........./........./..............

País de naixement :…………….....................Província de naixement :……………………….…....

Municipi de naixement :.............................................

Direcció :...............................................................................................Núm. :.............. ..................

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

Telèfon fix :..............................................Telèfon mòbil :................................................... .............

E-mail: ............................................................................................................................................. 

DADES ACADÈMIQUES (*)

Curs / cursos per al (s) què es matricula : ................................................................................. .....

......................................................................................................................................................... 

En cas de matricular-se al curs d’Informàtica, té la possibilitat de portar a classe un ordinador portàtil? 

Sí    

No 

Ha estat matriculat / da al centre anteriorment? :.........Any acadèmic (indique’n un) :...................

Nom del curs (indique’n un del mateix any acadèmic de dalt) :......................................................

(SIGNATURA DE L’ALUMNE / A)

......................................................., ........... de .......................................... de 2022 

(*) Tots els camps marcats amb un (*) de l’apartat Dades Personals i Dades Acadèmiques són obligatoris 

El / la sol·licitant, amb la seua signatura, autoritza expressament la inclusió de les seues dades personals en 

un fitxer perquè siguen tractades per l’Ajuntament de Sant Mateu, l’Escola Municipal de Formació de 

Persones Adultes de Sant Mateu i per la Conselleria d’Educació, fent ús de les funcions pròpies que tenen 

atribuïdes en l’àmbit de les seues competències, i es podrà dirigir a qualsevol òrgan seu per a exercir els 

drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, segons disposa la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre 

de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, el Real Decret-llei 5/2018, de 27 de juliol 

de mesures urgents per a l’adaptació del Dret espanyol a la normativa de la Unió Europea en matèria de 

protecció de dades, i la Resolució de 28 de juny de 2018, de la Sotssecretaria de la Conselleria d’Educació, 

Investigació, Cultura i Esport, per la qual es dicten instruccions per al compliment de la normativa de 

protecció de dades als centres educatius públics de titularitat de la Generalitat. En cap cas es tornarà la 

documentació lliurada al centre per part de l’alumne / a, siga o no matriculat / ada. 

  



L’alumne / a inscrit / a al present full de matrícula manifesta: 

1. Que ha sigut informat / da mitjançant la present, que: 

a Es podran realitzar activitats que requereixen del consentiment explícit de l’alumne / a per a la 

recollida de dades denominada “CAPTACIÓ D’IMATGES D’ACTIVITATS DE L’ESCOLA 

AMB FINALITATS PROMOCIONALS DEL CENTRE”. 

b Que la finalitat de les activitats o l’ús del tractament de les dades serà “DIFUSIÓ PER CANALS 

PÚBLICS DE LES ACTIVITATS DEL CENTRE A EFECTES DIVULGATIUS DE LA SEUA 

ACTIVITAT I PROMOCIONALS”. 

c Que el / la responsable del tractament de les dades és el Centre FPA de Sant Mateu, Carrer 

Historiador Betí número 6 de Sant Mateu. 

d Els drets prevists en la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals permeten 

sol·licitar l’accés a aquestes dades, la seua rectificació o supressió, limitar el tractament o oposar-

s´hi per mitjà d’un escrit que acredite suficientment la identitat i que vaja dirigit al CENTRE 

MUNICIPAL DE FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES DE SANT MATEU, Carrer 

Historiador Betí número 6 de Sant Mateu o a la direcció de e-mail: epa@santmateu.com. 

2. Que en relació amb la informació anterior, dóna el seu consentiment perquè el centre pugafer ús 

d’imatges en la web o xarxes socials de l’Ajuntament. 

3. Que en qualsevol moment podrà retirar el consentiment anterior mitjançant escrit queacredite 

suficientment la identitat i que vaja dirigit a l’adreça del Centre, al Carrer Historiador Betí número 6 de 

Sant Mateu (Castelló), CP 12170 o en la següent direcció de correu electrònic epa@santmateu.com. La 

suspensió del consentiment no tindrà caràcter retroactiu a actuacions explícitament consentides i 

realitzades amb anterioritat a la data de la seua recepció. 

4. Que ha sigut informat / ada sobre la possibilitat de presentar una reclamació davant l’autoritatnacional 

de control competent en matèria de protecció de dades (Agència Espanyola de Protecció de Dades - 

AEPD), especialment quan no haja obtingut resposta satisfactòria en l’exercici dels drets. I que es pot 

contactar amb aqueixa Agència a través del següent enllaç: www.aipd.es accedint a la pestanya “Canal 

del ciutadà”. 

5. Que ha sigut informat / ada que l’ordre d’inscripció al curs es regirà pel número d’entrada desol·licitud 

al Registre General de l’Ajuntament. Els documents a presentar per formalitzar la inscripció seran el 

present full de matrícula i el justificant de pagament. 

6. Que es compromet a no passar-se d’un curs a un altre sense abonar la corresponent taxa dematrícula i 

presentar la corresponent instància de modificació de matrícula. En cas contrari, acceptarà les 

corresponents sancions que es puguen aplicar. 

7. Que, en relació a la situació actual causada per la Covid-19, ha sigut informat / ada que 

eldesenvolupament dels cursos estarà vinculat en tot moment a les recomanacions que en cada cas 

s’efectuen per part de les autoritats sanitàries i de les normes que es dicten al respecte. 

8. Que els llocs de realització dels cursos poden variar al llarg del curs lectiu. 

I en prova de conformitat, signe el present document en el lloc i la data indicats al present full de matrícula. 

(SIGNATURA DE L’ALUMNE / A) 

 

 



 RELACIÓ DE CURSOS DE L’ANY ACADÈMIC 2022-2023  
 

Codi  Nom del curs  
Tarifa en 

€ (*) 

1 
Valencià C1 – Curs de preparació per a les proves oficials de Nivell d’Usuari 

Experimentat / Independent 
68,20 € 

2 
Valencià C2 – Curs de preparació per a les proves oficials de Nivell d’Usuari 

Experimentat / Independent Avançat 
68,20 € 

3 
Valencià A1 – Curs de preparació per a les proves oficials de Nivell d’Usuari Bàsic de 

la llengua 
66 € 

4 Tall i confecció 66 € 

5 Tai-txi 66 € 

6 Ioga 68,20 € 

7 
Anglés B1 - Curs de preparació per a les proves oficials de Nivell Intermedi Usuari 

independent 
63,80 € 

8 Iniciació a la Informàtica 63,80 € 

9 Ús de mòbil 63,80 € 

10 Pilates 68,20 € 

11 Teatre 63.80 € 

12 Manteniment de la 3ra edat 66 € 

13 Cross Training i entrenament funcional 99 € 

14 Balls de saló 51,15 € 

15 Zumba fitness 68,20 € 

16 Pintura i Dibuix 66 € 

17 Mindfulness i gestió emocional 63,80 € 

18 Ball Pla i Fandango 51,15 € 

19 Alfabetització Valencià Gratuït 

20 Alfabetització Castellà Gratuït 

21 Títol de Graduat en Ensenyança Secundària ( GES/ESO) Gratuït 

(*) Les tarifes de cada curs s’han calculat en funció del nombre d’hores dels mateixos multiplicat per la 

taxa municipal (1,10 € per hora de formació). LES INSCRIPCIONS ES FARAN PREVI PAGAMENT AL 

SEGÜENTS COMPTES:

CAIXABANK: ES37 2100 7666 1713 0017 7228 

 CAJAMAR: ES04 3058 7409 2427 3200 0022  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

COMPROMÍS DE COL·LABORACIÓ I COMPLIMENT DELS 

REQUISITS PER A ACCEDIR AL CENTRE EDUCATIU 

He llegit atentament la informació que conté aquest document i em compromet a seguir les pautes que 

s’hi estableixen 

Nom i cognoms de la persona responsable________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Data _____/______/___________ 

 

Signatura 
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