INSTRUCCIONS PER SOL·LICITAR TÍTOLS NO UNIVERSITARIS

1. Els noms i cognoms i els corresponents accents han de coincidir amb el DNI, NIE o
passaport , segons consta en el document.
2. No s’empraran abreviatures de cap tipus (M., Mª, Fco.) ni hipocorístics (Pep, Tomeu,
Lola ) si no estan reflectits així en el DNI, NIE o PASSAPORT.
3. Una vegada introduïts tots els alumnes en la proposta, i abans de tancar-la, s’han de
repassar totes les dades de la mateixa per comprovar que tot el que s’ha introduït és
correcte, coherent i sense dades en blanc: LLINATGES i NOM; DNI, NIE o PASSAPORT;
SEXE; MUNICIPI DE NAIXEMENT; PROVÍNCIA; NACIONALITAT; DATA NAIXEMENT;
QUALIFICACIÓ; CODI D’ESTUDIS O MODALITAT; DATA FI D’ESTUDIS i en el seu cas
DATA DE PAGAMENT. Existeix l’opció del botó IMPRIMIR LLISTA on apareixen totes les
dades de la proposta en format llista, que és una opció més fácil de repassar.
4. Una vegada comprovat que no existeix cap error es procedeix a tancar la proposta i
imprimir-la pitjant el botó IMPRIMIR PROPOSTA, que haurà de ser supervisada,
firmada i segellada pel director del centre.
5. Una vegada firmada i segellada pel director del centre haurà de ser enviada al Negociat
de Títols, on es repassarà la proposta, reparant o requerint la correcció dels errors o
deficiències que es poguessin apreciar en les mateixes i verificant que estiguin
correctament confeccionades d’acord amb aquestes instruccions.
6. En cas que la proposta contingui errors es retornarà al centre perquè en el termini
màxim de 10 dies es reparin els errors i es torni a enviar.
7. A continuació el negociat de títols enviarà les propostes al MEC i a la impremta.
8. Una vegada impresos els títols s’avisarà als centres de Palma perquè passin a recollirlos al Negociat de títols (c/ Ter 16, Edifici Sa Nostra). Als centres de fora de Palma,
Menorca, Eivissa i Formentera sel’s enviarà per correu certificat.
9. Una vegada rebuts els títols, els centres comunicaran als interessats (via SMS,
telefònicament, pàgina web, carta) que poden pasar a recollir-los.
Negociat de títols – C/ Ter, 16 bxs, 07009 Palma (Illes Balears)
Tel. 971787352 titols@dgplacen.caib.es

