
CURS ACADÈMIC 2020/2021

ESO         1ESO 2ESO 3ESO  4ESO

BATXILLERAT   1r 2n   ARTS CIÈNCIES HUMANITATS I CC.SOCIALS

                                                                       Op. Humanitats   Op.Socials

FP BÀSICA ARTS GRÀFIQUES        1r    2n

Dades personals de l’alumne/a:

Cognom 1 Cognom 2 Nom DNI/NIE

Data Naixement Població Naixement Provincia Naixement Pais Naixement

Nacionalitat Adreça (carrer, plaç, avigd.) nº Localitat

Provincia Codi Postal Telf. fixe de l’alumne Telf. mòbil de l’alumne

e-mail de l’alumne/a

Centre de procedència Curs anterior

Dades familiars:

Pares: En el cas de separació, divorç o situació anàloga:  qui té la guarda i custòdia?
                                   
      Compartida                El pare         La mare

Dades del Pare:

Cognom 1 Cognom 2 Nom DNI/NIE

Adreça (carrer, plaç, avigd.) nº Telf. mòbil del pare E-mail del pare

Dades de la Mare: 

Cognom 1 Cognom 2 Nom DNI/NIE

Adreça (carrer, plaç, avigd.) nº Telf. mòbil de la mare E-mail de la mare

Quedem assabentats que aquesta inscripció està condicionada a la comprovació de la veracitat de les dades de 
les quals ens responsabilitzem. 

               Signatura del pare                   Signatura de la mare 

Les dades personals que conté l’imprés, podràn ser incloses en un fitxer per al seu tractament per la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport en
l’ús de les funcions pròpies que tè atribuïdes en l’àmbit de les seues competències i es podrà dirigir a qualsevol órgan seu per a exercir els
drets d’accés, rectificació, cancel.lació i oposició segons el que disposa la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre, de Protecció de dades
personals i garantía dels drets digitals. (BOE nº 294 de 6 de diciembre de 2018) 

Alcoi, 
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