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Data: -2018 Núm. sol·licitud: AAN-   000  - 2018 
Conv. Ordinària: Marqueu amb una X Conv. Extraordinària: Marqueu amb una X 
 
Nom(s): 
 

Cognom(s): 
 

DNI/NIE/Passaport: Nacionalitat: Home           
Dona                

 

Data naixement: Lloc naixement: Edat: 

Adreça: Codi postal: 

Població: Comarca: 
 

Núm. telèfon fix: 
 

Mòbil: Adreça electrònica: 

 
TIPUS D’ACCÉS 
Prova específica d’accés EÒLIA ESAD  

Altres ESAD  
Trasllat d’expedient (indiqueu el centre de procedència): 
 

 

 
 
ESTUDIS 
ESPECIALITAT Marqueu 

amb una X 
DIRECCIÓ ESCÈNICA I DRAMATÚRGIA  
INTERPRETACIÓ                                                                       

Menció MUSICAL 
Menció CINEMA i TV 
Per determinar 

 

 
 
 
 

 

 
ESTUDIS REALITZATS AMB ANTERIORITAT 

 ANY DE SUPERACIÓ 
Batxillerat (LOGSE/LOE) 	  
Prova de maduresa per a majors de 19 anys 	  
Prova d’accés a la Universitat per més grans 25 anys 	  
	  
COMPETÈNCIA EN LLENGÜES ESTRANGERES 
Llengua o llengües de l’entorn familiar que parla i escriu habitualment? 
Quina/Quines? 

	  

Parla i escriu altres llengües? Quines? 
 

	  

Pot aportar documentació oficial equivalent al nivell B2 que demostri la 
competència en llengua/llengües  estrangera/estrangeres?  

	  

CONVOCATÒRIES ANTERIORS D’ACCÉS (si escau) 
NOM DEL CENTRE ANY CONVOCATÒRIA ESPECIALITAT 

	   	   	  
	   	   	  
	   	   	  
 
DOCUMENTACIÓ OBLIGATÒRIA QUE APORTA EL SOL·LICITANT 
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Document acreditatiu oficial d’haver superar el batxillerat o les prova de maduresa (majors 
de 19 anys) o l’accés a la universitat (majors de 25 anys.) 

	  

Una fotografia mida carnet, amb el nom i cognoms escrits a la part del darrere. 	  
Fotocòpia compulsada del DNI, NIE o Passaport de l’aspirant. 	  
Currículum amb una fotografia personal de l’aspirant. 	  
Rebut de pagament de la taxa de la inscripció a la prova d’accés (si escau) 	  
Document acreditatiu d’haver superat la prova d’accés en un altre centre superior (si escau) 	  
Expedient acadèmic dels estudis superiors del sol·licitant (només si és un trasllat 
d’expedient) 

	  

Carta de motivació on es descriuen breument els motius del canvi de centre (només si és un 
trasllat d’expedient) 

	  

	  
	  

INFORMACIONS D’INTERÈS PER AL SOL·LICITANT 
1)   Superar la prova d’accés no pressuposa l’admissió a EÒLIA ESAD. 
2)   Els exercicis de la prova d’accés podran ser enregistrats en vídeo i àudio pels membres de les 

comissions avaluadores. 
3)   No s’acceptarà cap sol·licitud d’inscripció fora del termini establert. 

 
SIGNATURA DEL SOL·LICITANT 
 
 
 
 
 
 

VALIDACIÓ DEL CENTRE1               
 
 
 
 
              

 
Barcelona, a         de                                            de 2018 

 

                                                   
1 PROTECCIÓ DE DADES. En compliment del que disposa l’article 5, de la Llei Orgànica de Protecció de Dades (Llei 15/1999, de 
13 de desembre – BOE, 14-12-1999) es posa en el seu coneixement que les dades incloses seran incorporades i tractades en un fitxer 
informatitzat, essent la seva finalitat del fitxer, la güestió administrativa, acadèmica i comptable del Centre, i la de mantenir-vos 
informats, via correu postal o adreça electrònica, dels cursos, seminaris, publicacions i qualsevol altra activitat relacionada amb 
Nova Eòlia, S.L. 
 
Si voleu, podeu exercir qualsevol dret establert en la LOPD (accés, rectificació, cancel·lació o denúncia). Per exercir-lo, podeu 
enviar un escrit a l’adreça c/ Casp, 82, baixos (08010) de Barcelona o un correu electrònic a eolia@eolia.cat. 
 
Nova Eòlia, S.L. garanteix la confidencialitat absoluta de les vostres dades d’acord amb les disposicions pertinents en la legislació 
vigent, que el Centre compleix estrictament. L’aspirant, amb la signatura d’aquesta Sol·licitud d’accés d’Alumnat nou, es fa 
coneixedor de la normativa i l’accepta.	  


