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ANNEX 2

SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ A LES PROVES LLIURES D’ESO.

CONVOCATÒRIA 2022
DESTINACIÓ

CEPA ..........................................................................

SOL·LICITANT

Persona física
DNI/NIE/Passaport

Nom

Llinatge 1

Llinatge 2

Adreça electrònica
Adreça postal
Codi postal

Localitat

Municipi

Telèfon

EXPÒS:
Que complesc els requisits per presentar-me a les proves lliures perquè les persones
majors de divuit anys puguin obtenir directament el títol de graduat en educació
secundària obligatòria, a les Illes Balears.

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/176/1102768

SOL·LICIT:


L’enunciat en llengua castellana de les proves corresponents als àmbits científic i

1.

tecnològic i social.
2. Matrícula als següents àmbits:

Àmbit de comunicació.
Àmbit científic i tecnològic.
Àmbit social.
4.

3. Les exempcions corresponents a:


Àmbit de comunicació.

Àmbit científic i tecnològic.

Àmbit social.

L’avaluació de la llengua i la literatura catalana.

Les adaptacions d’accés (temps i mitjans) següents:

DOCUMENTACIÓ
Documentació que s’adjunta

Declaració responsable de no estar matriculat en ensenyaments oficials d’ESPA ni de
tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria.

Certificació acadèmica oficial o llibre d’escolaritat.
Acreditació de la discapacitat reconeguda del sol·licitant.
Sol·licitud / Resolució d’exempció de l’avaluació de la Llengua i literatura catalana.
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INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27
d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de
dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva
95/46/CE (Reglament general de protecció de dades), i amb la legislació vigent en matèria de
protecció de dades, s’informa del tractament de dades personals que conté aquesta sol·licitud.
Tractament de dades. Les dades personals que conté aquesta sol·licitud seran tractades per
la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres de la Conselleria d’Educació i Formació
Professional de les Illes Balears i el CEPA al qual s’entregui la sol·licitud.
Finalitat del tractament. La finalitat del tractament d’aquestes dades és gestionar el
procediment per a la realització d’aquesta prova.
Exercici de drets i reclamacions. La persona afectada pel tractament de dades personals pot
exercir els seus drets d’informació, d’accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de
portabilitat, d’oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats (i, fins i tot, de retirar el
consentiment, si escau, en els termes que estableix el Reglament general de protecció de
dades) davant el responsable del tractament, mitjançant el procediment «Sol·licitud d’exercici
de drets en matèria de protecció de dades personals», previst a la Seu Electrònica de la CAIB
(seuelectronica.caib.es).

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/176/1102768

Una vegada rebuda la resposta del responsable o en el cas que no hi hagi resposta en el
termini d’un mes, la persona afectada pel tractament de les dades personals pot presentar la
«Reclamació de tutela de drets» davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.
Delegació de Protecció de Dades. La Delegació de Protecció de Dades de l’Administració de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears té la seu a la Conselleria de Presidència (Passeig de
Sagrera, 2, 07012 Palma; a/e: protecciodades@dpd.caib.es).

D’acord amb el Decret 6/2013, de 8 de febrer, de mesures de simplificació
documental dels procediments administratius, autoritz l’accés als documents o a
les dades prevists en el Catàleg de simplificació documental de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, que no present, com són:
-

El document nacional d’identitat

Autoritz que es facin les consultes als fitxers públics per acreditar les dades o els
documents necessaris per presentar-se a les proves, i que els pugui obtenir en
nom meu l’òrgan competent o autoritzat, en l’àmbit de l’Administració de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, mitjançant transmissions telemàtiques
de dades o de certificacions que els substitueixin.

..............................................., .......... d.................................. de 2022.
[rúbrica]
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