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Sol-licitud d'admissió a la prova d'aptitud personal - Curs 2023-2024 

D d a es persona s 

NIF Telefon Adrec;a electrónica 

1r Cognom 2n Cognom Nom Sexe 

Home □ Dona □

Adrec;a postal 

Codi postal Localitat Província 

EXPOSO que: 

• Reuneixo les condicions que es demanen a la convocatoria de la prava d'aptitud persona per a
l'ingrés al grau en CAFE per al curs 2023-2024.

• Adjunto a aquesta instancia els documents que s'esmenten en el punt 6.1. de la convocatoria

• Em faig responsable de tates les dades i els documents que s'adjuntin o que es puguin
presentar amb posterioritat, d'acord amb la convocatoria.

Per tot aixó, 

SOL·LICITO: 

Ser admes/admesa per a fer la prova d'aptitud personal per cursar el Grau en CAFE per al curs 
2023-2024 

□ Dono el meu consentiment a l'enregistrament d'imatges de la realització de les PAP amb finalitats
exclusivament avaluatives als centres de l'INEFC (UB i Udl), del TecnoCampus de Matará (UPF) i
la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya, amb motiu de les PAP.

Signatura de l'aspirant 

(Localitat) ___________ de _________ de 2023. 

Documentació que s'adjunta (indiqueu): 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

v.20230309

Certificat medie oficial (cal especificar textualment: "L'aspirant esta en condicions de 
fer proves físiques d'esfor� maxim". 

Resguard de pagament de les proves. 

Fotocopia del NIF o NIE vigent (per als/a les aspirants estrangers/eres: fotocopia del 
passaport). 

Fotocopia del carnet de la Seguretat Social o mútua sanitaria, que garanteixi la 
cobertura basica. 

Certificat del Departament Drets Socials de la Generalitat de Catalunya o de l'órgan 
de la comunitat autónoma corresponent. (per als/a les aspirants amb algun tipus de 
discapacitat). 


