CFGS D’EDUCACIÓ INFANTIL
Barcelona, Juliol 2020
Senyors,
La Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i
l’adolescència diu que per a l’accés i exercici de professions, oficis i activitats que
impliquin el contacte habitual amb menors, s’ha d’acreditar el requisit de no haver estat
condemnat per sentència ferma per algun delicte de caire sexual, per tant els alumnes
que es matriculen al Cicle Formatiu de Grau Superior d’Educació Infantil han de demanar
la certificació negativa del Registre central de delinqüents sexuals i portar-la a l’Escola

De la qual cosa me’n dono per assabentat/da
NON I COGNOMS: _______________________________________________________

Signatura

Data: _____________________

Només en el cas d’alumnes menors d’edat
En/Na _________________________________________________________________
Com a pare/mare/tutor/a me’n dono per assabentat/da.
Data: ______________________

Signatura

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES: En compliment de la normativa legal vigent en matèria de protecció de dades personals, se l'informa
que El responsable del tractament de les seves dades personals és Escola Tècnico Professional Xavier Institució Javeriana Prov Cruia Gral. La Finalitat del
tractament és la gestió formativa, administrativa i la inherent als tractaments efectuats en la gestió acadèmica d'un centre d'educació. La Legitimació és de
caràcter contractual o consentiment. Les dades tractades s'incorporen a un Registre d'Activitats de Tractaments dotat de mesures de seguretat. No se
cediran les dades a tercers, ni usats per a altres finalitats, llevat obligació legal. Pot exercir els seus Drets a accedir, rectificar, oposar-se, limitar, portar i
uprimir les dades, així com altres drets explicats en la Informació addicional, visitant: http: // www.etpxavier.com/protecciondatos. Pot contactar en
qualsevol moment amb el delegat de Protecció de dades a dpd@etpxavier.com, o escriure a ETP Xavier, Av. Francesc Cambó 12, 08003. Barcelona.
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condemnat per sentència ferma per algun delicte de caire sexual, per tant els alumnes
que es matriculen al Cicle Formatiu de Grau Superior d’Educació Infantil han de demanar
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La sol·licitud d’aquest certificat es farà preferentment per mitjans electrònics a través del
web del Ministeri de Justícia (també personalment a les adreces especificades), excepte
en el cas dels menors d’edat. En aquest cas caldrà que es presentin presencialment amb
el pare, la mare o el tutor legal a la següent adreça:
C/Caballero, 52-56
08014 - Barcelona
Telèfon: 933494180
Hauran d’aportar la següent documentació:
- Original del DNI/NIE/PASSAPORT, de la persona representant del menor
- Llibre de Família
Altres adreces:
C/Pau Claris, 158
c) Bergara, 12
08009 – Barcelona
08002 - Barcelona
Telèfon:934823490
Telèfon: 935209622
Direcció

Sg: Sònia de la Sierra
NOTA: Caldrà presentar a Secretaria la certificació abans del 30 de novembre de 2020

