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Sol·licitud d’admissió a la convocatòria especial d’examen 
 
Nom i cognoms   

   
DNI/NIE/Passaport Any acadèmic Codi del curs 

   
Adreça electrònica Telèfon 

 

 

SOL·LICITO: Realitzar la prova final el dia de la convocatòria especial perquè em va 
ser impossible assistir-hi el dia previst pel motiu: 

 
Indisposició o malaltia inesperada de l’alumne o d’un familiar de fins a primer 
grau de consanguinitat o afinitat. * 
 

 Per motius laborals molt especials o inesperats.*  
 
 Visita mèdica immodificable.*  
 
 Exàmens oficials.*  
 
 Mort d'un familiar de fins a segon grau de consanguinitat o afinitat.*  
 
 Matrimoni de l'alumne.*  
 
 Naixement d'un fill de l’alumne.*  
 
 Deure inexcusable de caràcter públic i personal.* 
 
* Adjunto la documentació que ho acredita. 

 
 
_____________________, _____ de/d’ ________________ de 20____ 
 

Signatura de l’alumne 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informació del tractament de dades personals: 
Les dades dels alumnes del CPNL s'inclouen al fitxer GESTIÓ D'ACTIVITATS FORMATIVES, el 
responsable del qual és el Consorci per a la Normalització Lingüística. La finalitat del tractament és la 
gestió de tot el procés d'inscripció als cursos de català i activitats del CPNL (inclosa la prova de 
col·locació i la preinscripció, si n’hi ha) i fer el control i el seguiment docent d’aquests cursos i de les 
activitats organitzades pel CPNL. 
 
Es poden exercir els drets d’accés a les dades, modificar-les, rectificar-les, suprimir-les, limitar-ne el 
tractament o oposar-s'hi, adreçant-se per escrit al Consorci per a la Normalització Lingüística, carrer de 
Muntaner, 221 (08036 Barcelona), telèfon 932723100, adreça-e cpnl@cpnl.cat. Més informació a 
https://www.cpnl.cat/proteccio-dades/gestio-dactivitats-formatives.html. 
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