P3.2/FS00 Full de sol·licitud:
INSCRIPCIÓ A LA PROVA D’ACCÉS
P-3.2_ACCÉS, ADMISSIÓ
I MATRICULACIÓ D’ALUMNAT

Dimensió 3:
Recursos d’aprenentatge
i suport a l’estudiant
Última actualització: 11 març 2019

TÍTOL SUPERIOR EN ART DRAMÀTIC
Especialitats: DIRECCIÓ ESCÈNICA I DRAMATÚRGIA - INTERPRETACIÓ

Data:

_____ - _____- 201___ Núm. sol·licitud:

Conv. Ordinària:

P3.2/FS00 - ____ - 201___

Conv. extraordinària:

DADES PERSONALS
Nom:

Cognoms:

DNI/NIE/Passaport:

Nacionalitat:

Data naixement:

Lloc naixement:

Home
Dona
Edat:

Adreça:

Codi postal:

Població:

Telf. fix:

Telf. mòbil:

Adreça electrònica:

Sol·licito inscriure’m a la prova d’accés per l’especialitat:
DIRECCIÓ ESCÈNICA I DRAMATÚRGIA
INTERPRETACIÓ
VIA D’ACCÉS
MES I ANY SUPERACIÓ

Batxillerat (LOGSE/LOE)
Institut d’estudis i Població:
Prova per a aspirants sense el requisit acadèmic (maig)
Prova d’accés a la Universitat per més grans 25 anys
COMPETÈNCIA EN LLENGUA ESTRANGERA
Quines llengües parles i escrius habitualment en l’entorn
familiar?
Parles i escrius altres llengües?
Quines?
Pot aportar documentació oficial equivalent al nivell B2 que
demostri la competència en aquesta/es llengües estrangeres?
CONVOCATÒRIES ANTERIORS D’ACCÉS (si escau)
NOM DEL CENTRE

ANY CONVOCATÒRIA

ESPECIALITAT
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TÍTOL SUPERIOR EN ART DRAMÀTIC
Especialitats: DIRECCIÓ ESCÈNICA I DRAMATÚRGIA - INTERPRETACIÓ

DOCUMENTACIÓ OBLIGATÒRIA QUE APORTA EL SOL·LICITANT
(A verificar per secretaria acadèmica)
Fotocòpia del DNI, NIE o Passaport de l’aspirant
*El centre haurà de veure el document original per poder compulsar la còpia
o Títol de batxillerat (o certificat acadèmic amb les notes de 1r i 2n curs)
o Certificat de superació de la prova per a aspirants sense el requisit acadèmic
o Certificat de superació de la prova d’accés a la universitat (majors 25 anys)
*El centre haurà de veure el document original per poder compulsar la còpia
Una fotografia mida carnet (amb el nom i cognoms escrits a la part del darrere)
Currículum artístic
Rebut de pagament de la taxa d’inscripció a la prova d’accés
Competència en llengua estrangera, nivell B2 o superior (si escau, no obligatori)
INFORMACIONS D’INTERÈS PER AL SOL·LICITANT
1) Superar la prova d’accés no pressuposa l’admissió al centre a primer curs.
2) Els exercicis de la prova d’accés podran ser enregistrats en vídeo i àudio.
3) No s’acceptarà cap sol·licitud d’inscripció fora del termini establert o sense la
documentació requerida.
DECLARACIÓ JURADA DEL SOL·LICITANT1
Jo,
........................................................................................................................................................,
amb DNI/NIE/Passaport núm. ............................................................................... declaro que
la informació i dades aportades, així com la documentació adjunta, són certes i que
he llegit i acceptat tota la informació.
Signatura del sol·licitant:

Data:

VALIDACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ
PER PART DE LA SECRETARIA ACADÈMICA DEL CENTRE
Signatura i segell del centre:

Signant:
Cap de secretaria acadèmica

1PROTECCIÓ

DE DADES. En compliment del que disposa la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i
garantia dels drets digitals, Nova Eòlia S.L. us posa en coneixement que les dades incloses seran incorporades i tractades en un fitxer
informatitzat, essent la seva finalitat del fitxer, la gestió 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 llei (accés, rectificació, cancel·lació o denúncia). Per exercir-lo, podeu enviar un escrit a
l’adreça c/ Casp, 82 baixos (08010 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, es fa coneixedor de la normativa i l’accepta.

