FULL DE DADES DE L’ALUMNAT D’ESO
Curs ______ d’ESO.
DNI/Passaport/NIE _____________________Cognoms ____________________________________,
nom ________________________, data naixement ____ / ____ / ______, telèfon casa ___________
telèfon alumne/a _____________, adreça _______________________________________________
DP _________, població ____________________________, TSI ____________________________
Nacionalitat ___________________, lloc de naixement _____________________________________
Adreça electrònica alumne/a __________________________________________________________
Vol fer Religió

□

o

Cultura i Valors Ètics

□

?

Nom i cognoms del pare/mare, de la mare/pare, de la persona tutora:
___________________________________________________, DNI/Pas./NIE _________________,
telèfon _______________, professió _____________________.
Adreça electrònica pare/mare/persona tutora legal: ________________________________________
Nom i cognoms del pare/mare, de la mare/pare, de la persona tutora:
___________________________________________________, DNI/Pas./NIE _________________,
telèfon _______________, professió _____________________.
Adreça electrònica pare/mare/persona tutora legal: ________________________________________
Procedència d’un altre centre
Nom del centre de procedència: _______________________________________________________,
adreça: _____________________________________, població _____________________________,
DP __________, telèfon __________________, estudis realitzats el curs anterior ________________
Procedència de l’estranger
Lloc de naixement i país: ____________________________________, data d’arribada ___________,
Algun tipus d’estudi? ________________________________________________________________

□
Música □

Sol·licituds de convalidacions per l’ESO: Sí
Per:

Dansa

□

No

□

Observacions: ____________________________________________________________________
Barcelona, ______ d ____________________ de 201___
D’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal us informem que les dades
que proporcioneu seran incorporades i tractades en el fitxer «Escolarització d’alumnat” la finalitat del qual és la tramitació i resolució dels
processos d’admissió de l’alumnat en els centres sufragats amb fons públics i el seguiment de l’escolarització en aquests centres.
El responsable d’aquest fitxer és la Direcció General d’Atenció a la Família i Comunitat Educativa, amb domicili a Via Augusta, 202-226, 08021
Barcelona. Teniu dret a accedir, rectificar i cancel·lar les vostres dades i oposar-vos al seu tractament, en les condicions previstes en la
legislació vigent. Per exercir aquests drets heu d’adreçar un escrit dirigit a la Direcció General d’Atenció a la Família i Comunitat Educativa
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