
NOVETATS en la Matrícula 2022-2023  

1. Els 3 documents necessaris per poder fer pràctiques: només 1 clic i 2 signatures per obtenir-los! 

Els estudiants de l’àmbit de la salut per a poder anar a fer pràctiques als centres sanitaris, sociosanitaris, geriàtrics i de salut mental heu de 
presentar obligadament els següents documents: 

- Certificat del Registre de delictes de naturalesa sexual 
- Declaració responsable de confidencialitat de les dades del pacient 
- Declaració responsable de seguir les mesures de seguretat i salut de les entitats sanitàries 

 
La matrícula del curs 2022-23 us permet autoritzar a la UdG perquè pugui obtenir el vostre certificat de delictes sexuals, i signar a través del 
portasignatures de la UdG, les declaracions de confidencialitat i de mesures de seguretat i salut. 

A la  Pantalla 4. Apartat Altres 

Un cop hagis completat les dades del pagament de la matrícula, trobaràs un apartat especialment important pels estudiants de Medicina  

Consulta de dades o documents en possessió d’altres administracions. Com a estudiant tens el dret a no haver de presentar documents que tenen 
d’altres administracions.  
Certificat del Registre de delictes de naturalesa sexual 
Els estudiants del grau en Medicina que realitzeu pràctiques en institucions o centres en els que podeu tenir contacte amb menors, necessiteu el 
Certificat del Registre de delictes de naturalesa sexual. Si voleu que la Universitat s’encarregui d’obtenir aquest certificat i estalviar-vos el procés, cliqueu  
“Autoritzo a la UdG a accedir al meu Certificat de delictes de naturalesa sexual”. En cas que no ho facis, hauràs d’obtenir aquest certificat a través del 
Ministeri de Justícia i presentar-lo personalment a la Secretaria Acadèmica de la Facultat, cada inici de curs i en els terminis establerts.  
Tingues present que no podràs iniciar les pràctiques sense haver presentat aquest certificat.  

En acabar la matrícula, rebràs un correu que et comunicarà que tens documents en el portasignatures. Allà hi trobaràs 

Declaració responsable de confidencialitat 
Declaració responsable de seguir mesures de seguretat a les entitats on faràs pràctiques 

Un cop signats amb certificat electrònic, el sistema els incorporarà al teu expedient. A partir d’aquest moment, serà la Secretaria Acadèmica que 
s’encarregarà de tramitar-los a temps als centres sanitaris on vagis a fer pràctiques. 

Per signar electrònicament ho podeu fer: 

- Amb certificat digital IdCat 
- Amb DNI-e 

https://www.udg.edu/ca/fm/informacio-academica/matricula/estudiants-nous-de-grau/signatura-electronica
https://www.udg.edu/ca/Portals/46/Matr%C3%ADcula/Curs%202022-23/Com%20fer%20funcionar%20el%20DNI%20Electr%C3%B2nic.pdf?ver=N0BjKXkk77oIbuCfjgDHRw%3d%3d&timestamp=1657280417583

