ANNEX / ANEXO I
MP031083

INSCRIPCIÓ A LA PROVA D'ACCÉS A ENSENYANÇA DE TÈCNIC
ESPORTIU I FORMACIONS ESPORTIVES DE NIVELL I
INSCRIPCIÓN A LA PRUEBA DE ACCESO A ENSEÑANZA DE TÉCNICO
DEPORTIVO Y FORMACIONES DEPORTIVAS DE NIVEL I

A

DADES PERSONALS / DATOS PERSONALES

COGNOMS / APELLIDOS

NOM / NOMBRE

DNI

NASCUT A / NACIDO EN

PROVÍNCIA / PROVINCIA

DATA NAIXEM. / FECHA NACIM.

ADREÇA (CARRER/PLAÇA, NÚMERO I PORTA) / DOMICILIO (CALLE/PLAZA, NÚMERO Y PUERTA)

CP

LOCALITAT / LOCALIDAD

TELÈFON / TELÉFONO

B

PROVÍNCIA / PROVINCIA

EXPOSICIÓ / EXPOSICIÓN

Que en no complir els requisits acadèmics que donen accés directe a les ensenyances de tècnic esportiu i formacions esportives de nivell I, però
sí el requisit d'edat que és necessari per a concórrer a la prova:
Que al no cumplir los requisitos académicos que dan acceso directo a las enseñanzas de técnico deportivo y formaciones deportivas de nivel I,
pero sí el requisito de edad que es necesario para concurrir a la prueba:
Tindre 17 anys o comprir-los l'any natural en què es realitze la prova.
Tener 17 años o cumplirlos en el año natural en que se realice la prueba.

DOCUMENTACIÓ PRESENTADA / DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
Fotocòpia DNI o passaport.
Fotocopia DNI o pasaporte.

C

SOL·LICITUD / SOLICITUD
Ser inscrit/a en la prova d'accés a ensenyances de tècnic esportiu i formacions esportives de nivell I, que se celebrarà el
d
de
.
Ser inscrito/a en la prueba de acceso a enseñanzas de técnico deportivo y formaciones deportivas de nivel I, que se celebrará el
de
de
.

,

d

de

CIT - IAC

La persona sol·licitant / La persona solicitante

Firma:

DIN - A4

REGISTRE D'ENTRADA
REGISTRO DE ENTRADA

Les dades personals que conté l'imprés podran ser incloses en un fitxer per al tractament per la Conselleria d' Educació, en
l'ús de les funcions pròpies que té atribuïdes en l'àmbit de les seues competències, i es podrà dirigir a qualsevol òrgan seu per a exercir els
drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, segons disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de
Caràcter Personal (BOE núm. 298, de 14/12/99).
Los datos personales contenidos en este impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por la Conselleria de
Educación, en el uso de las funciones propias que tiene atribuidas en el ámbito de sus competencias, pudiendo dirigirse a cualquier
órgano de la misma para ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, según lo dispuesto en la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE nº 298, de 14/12/99).

PRESIDÈNCIA DE LA COMISSIÓ AVALUADORA DE L'IES
PRESIDENCIA DE LA COMISIÓN EVALUADORA DEL IES

DATA D'ENTRADA EN L'ÒRGAN COMPETENT
FECHA ENTRADA EN ÓRGANO COMPETENTE

12/12/06

IA - 18256 - 01 - E

(1/2) EXEMPLAR PER A LA COMISSIÓ AVALUADORA DE L'IES / EJEMPLAR PARA LA COMISIÓN EVALUADORA DEL IES

D

