
 
 Formulari vàlid per les opcions «Registre de sol·licituds identificant-me amb 

usuari i contrasenya UdL» i «Registre de sol·licituds identificant-me amb 

targeta UdL o DNI electrònic» de la instància genèrica de la seu electrònica 

 

 Formulario válido para las opciones «Registro de solicitudes identificándome 

con usuario y contraseña UdL» y «Registro de solicitudes identificándome con 

tarjeta UdL o DNI electrónico» de la instancia genérica de la sede electrónica 

 

 

NOTA! 

 

Ompli aquest 

formulari amb 
Acrobat 

Reader 

 

No utilitzeu el 

visor PDF del 

vostre navegador 

 

¡NOTA! 

 

Rellene este 

formulario con 
Acrobat 

Reader 

 

No utilice el visor 

PDF de su 

navegador 
 

 



Cursos de l'Escola d'Idiomes
Tramitació de canvi de grup o anul·lació de matrícula

Anul·lació de matrícula per malaltia greu del curs: 
D'acord amb la Normativa acadèmica de l'Escola d'Idiomes, cal presentar un certificat mèdic oficial i un document on figurin 
les dades bancàries de la persona interessada (document emès per l'entitat bancària, impressió de l’aplicació 
bancària telemàtica o còpia de la llibreta on constin el número de compte i el seu nom com a titular).

Canvi de grup o modalitat del mateix nivell (una vegada iniciat el curs)
D'acord amb la Normativa acadèmica de l'Escola d'Idiomes, cal acreditar documentalment la necessitat del canvi.

Grup actual: 

Grup al qual es vol accedir (nom i horari): 

Motiu de la sol·licitud: 

Telèfon:

A la data del registre electrònic

En relació amb les dades personals facilitades mitjançant aquesta sol·licitud que consten en el vostre 
expedient acadèmic, us informem que ja vau donar el vostre consentiment informat a l’ús d’aquestes dades en el moment de 
formalitzar la matrícula, atès que l’objecte de la present sol·licitud és una de les finalitats inherents a la vostra sol·licitud 
de matrícula i a la gestió del vostre expedient acadèmic. 

En relació amb les dades personals facilitades mitjançant la present sol·licitud que no consten en el vostre expedient 
acadèmic, us informem que: 

• La Universitat de Lleida (UdL) és la responsable del tractament de les dades personals facilitades (dades de
contacte del representant: Secretaria General. Plaça de Víctor Siurana, 1, 25003 Lleida, sg@udl.cat; dades de contacte
del delegat de protecció de dades: dpd@udl.cat).

• Les dades són imprescindibles per poder resoldre la vostra sol·licitud; s’utilitzaran només amb aquesta finalitat, i
es conservaran sempre, atès que formen part del vostre expedient acadèmic. La UdL no cedirà aquestes dades a tercers,
llevat dels casos estrictament previstos en la llei.

• Podeu accedir a les vostres dades; sol·licitar-ne la rectificació, supressió o portabilitat; oposar-vos al tractament i sol·licitar-
ne la limitació, sempre que sigui compatible amb les finalitats de la vostra sol·licitud, mitjançant escrit tramès a l'adreça
dpd@udl.cat. També podeu presentar una reclamació adreçada a l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, mitjançant la seu
electrònica de l’Autoritat (https://apdcat.gencat.cat/es/seu_electronica/) o per mitjans no electrònics.

Documentació adjunta

Certificat mèdic oficial

Dades bancàries

Documentació justificativa de la sol·licitud de canvi de grup o modalitat

Dades personals

Cognoms: Nom:

Document d'identitat:

Adreça electrònica:

Sol·licitud

Adreçat a: Direcció de l'Institut de Llengües

Vull rebre les notificacions relacionades amb aquesta sol·licitud només per mitjans electrònics.



Resolució de la Direcció de l'Institut de Llengües (a omplir per l'Administració)

Un cop valorada la sol·licitud presentada, resolc:

Autoritzar l'anul·lació de matrícula

Acceptar el canvi de grup o modalitat

Desestimar la sol·licitud

Motiu de la denegació: 

El director o la directora de l'Institut de Llengües

A la data de la signatura electrònica

Contra aquesta resolució, que no esgota la via administrativa, podeu interposar recurs d'alçada davant el 
rector o rectora de la Univeristat de Lleida en el termini d'un mes a comptar a partir del dia següent a la 
notificació.



 

Adjunció d’altres documents complementaris a 

aquest formulari 

 

Adjunción de otros documentos complementarios a 

este formulario 

 


	Adjunta: 
	Mostra o oculta: 


