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Dades de l’alumne/a 
 

DNI/NIE/Passaport Nom Primer cognom Segon cognom 
 

 
Identificador de l’alumne/a del Targeta sanitària individual de l’alumne/a, TSI 
Registre d’alumnes (RALC)1 (si l'alumne/a en té, introduïu-ne el codi alfanumèric) 

 
Tipus de via Adreça  Núm. Planta Porta 

Codi postal Municipi Localitat  Districte  

 

 
Província de residència País de residència 

                       

  
      

Altres telèfons: 
 
 
País de naixement Província de naixement Municipi de naixement 

 
 
Adreça electrònica mare (camp obligatori): 

  
Adreça electrònica pare (camp obligatori): 

 
 

 
 

Alumne/a en situació d’acolliment 

Alumne/a de menys de 18 anys emancipat 

Escolarització per mobilitat forçosa (art. 84.7 de la LOE; cal acreditar-ho documentalment) 

Alumne/a de més de 18 anys tutelat 

Dades del pare, mare o  tutor/a: 

 
DNI/NIE/Passaport            Nom      Primer cognom      Segon cognom  

1. 
 
DNI/NIE/Passaport           Nom      Primer cognom      Segon cognom 

 

Dades escolars de l’alumne/a 
 
Codi del centre  Nom del centre 

 08052955                                      INS DE LLIÇA 
 
 

ESO BATXILLERAT  CICLE FORMATIU  

Curs  Modalitat (si és Batxillerat)       
 

 
Necessitats educatives específiques (només si escau) 

Tipus A: alumnes amb discapacitat, trastorns greus de la personalitat o de la conducta o amb malalties degeneratives greus 
Tipus B: alumnes en situacions socioeconòmiques o socioculturals desfavorables 

 

  

Nom i cognoms pare/mare/tutor/a:  

 

 

 

 

Signatura 

Lloc i data 

 

 

Llengües que entén:2 Català Castellà Cap de les dues Germans al mateix centre:3 

Nova incorporació al sistema educatiu (alumnes estrangers que s’incorporen al sistema educatiu espanyol o que fa menys de 2 anys que hi són): 

2. 

Telèfon Data de naixement Home Dona Nacionalitat 
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