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Segell de registre d’entrada 

 Sol·licitud d’inscripció a les proves per a l’obtenció del títol de graduat en 
educació secundària obligatòria 

Dades personals 
Cognoms i nom DNI / NIE / Passaport 

Adreça 

Codi postal Municipi 

Telèfon Adreça electrònica 

Nom del centre 

Sol·licito 
 

Ser admès o admesa a les proves per a l’obtenció del títol de graduat en educació secundària obligatòria, de les matèries 
següents: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
 

Declaro 
 

Que compleixo els requisits que s’estableixen a la Resolució EDU/3445/2009, de 2 de desembre de 2009. 

En cas de no tenir 18 anys ni complir-los dins l’any natural de realització de les proves: 

 Tinc contracte laboral, del qual adjunto còpia. 

 Estic en procés d’obtenció del permís de treball i adjunto còpia del resguard de sol·licitud. 

 Soc esportista d’alt nivell, tal com mostra el certificat que adjunto. 

 

Informació bàsica sobre protecció de dades       
Responsable del tractament: Direcció del centre educatiu. 
Finalitat: Gestió de la acció educativa i orientadora.  
Legitimació: Missió d'interès públic. Consentiment de la persona interessada. 
Destinataris: Administració educativa. Les dades no es comunicaran a tercers, excepte en els casos previstos per llei, o en els que 
hàgiu consentit prèviament.  
Drets: Accedir a les dades, rectificar-les i suprimir-les, oposar-se'n al tractament, i sol·licitar-ne la limitació. 
Informació addicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a la pàgina 
http://educacio.gencat.cat/ca/departament/proteccio-dades/informacio-addicional-tractaments/alumnes-centres-
departament.html 

 He llegit la informació bàsica sobre protecció de dades. 

Lloc i data 

Signatura del/de la sol·licitant 

Direcció del centre 

A6
65

-V
02

-1
9 
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