
Validesa: 01/01/2011 

SOL·LICITUD DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA    CURS 2020-2021 

Dades personals  

1er cognom:       2on cognom: 

Nom:       DNI/NIE/Passaport:  Data Naixement: 

Lloc de Naixement:  Edat: 

En cas d’alumnes, d’altra nacionalitat. Estàs escolaritzat:  si  no. En cas afirmatiu, quants 
anys i nivell estudis:      

Adreça:       Població:  C.P.: 

Telèfons de contacte: 

e-mail:      

Situació laboral actual:  actiu  aturat  altres. Especificar: 

Curs al qual s’inscriu: 

 Aula d’acollida  Castellà      Instrumental I  Instrumental III 

 Anglès  
 A2.1  A2.2  B.1  B2.1 

 GES 
 GES I  GES II Assignatures:______________________________________ 

 Accés a grau mitjà  Disposes de vida Laboral?_____ 

 Accés a grau superior     Disposes de vida Laboral?______ 

Quin grau superior vols fer? __________________________ 

Assignatures Comunes: 

 Matemàtiques  Anglès  Llengua castellana  Llengua catalana 
Nota: el centre ofereix com a llengua estrangera l’anglès, en cas de voler presentar-se a la prova a una altra especifiqueu-
la:      

Assignatures Específiques: 

Opció A:  Psicologia  Geografia  Economia 

Opció B (a través de l’IOC):  Física  Tecnologia  Dibuix tècnic  Psicologia  Geografia 
Economia  Biologia  Química  Altres:    

Opció C:  Biologia  Química 
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 Accés a universitat majors de 25 anys 

Assignatures Comunes: 

  Anglès  Llengua castellana  Llengua catalana 
Nota: el centre ofereix com a llengua estrangera l’anglès, en cas de voler presentar-se a la prova a una altra, especifiqueu-
la:      

Assignatures Específiques: 

 Geografia  Història  Matemàtiques  Biologia  Química  Economia 

 Accés a universitat majors de 45 anys 
 Llengua castellana  Llengua catalana 

 Competic 
 Competic 0  Competic 1  Competic 2  Competic 3 

Tens necessitats Educatives especials?______  Quines? _______ 

Confirmació de la matrícula 
Documentació necessària per confirmar matrícula: fotocòpia del DNI i/o Passaport i justificant de 
pagament C/C “La Caixa”  

Estic assabentat i conforme amb el RRI de l’escola i informat de la clàusula de protecció de dades. 
Signatura: 

Matrícula confirmada. Data:  Vist-i-plau: 

IMPORTANT: EA NAtura no es responsabilitza de cap gestió, tràmit o termini  que sigui per compte de l’alumne/a.  
D'acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s'informa a la persona 
interessada que les dades facilitades seran incorporades a un fitxer automatitzat amb la finalitat de realitzar la gestió 
técnicoadministrativa d'aquesta activitat formativa. L'exercici dels drets d'accés, cancel·lació, rectificació i oposició es podrà 
exercir mitjançant instància presentada en el Registre (Plaça Catalunya, 1. Pineda de Mar).  
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