Sol·licitud d'inscripció a la prova d'accés de
caràcter general als ensenyaments esportius que
condueixen a l'obtenció de les titulacions oficials
de tècnic/a superior d'esport i a les formacions
esportives de nivell 3

Dades d'identificació personal
Nom
Cognoms
Adreça postal
Municipi
Província
Codi postal
Número de telèfon
Correu electrònic

Assignatures triades
Llengua estrangera

Francès
Anglès

Assignatura part comuna

Matemàtiques
Història

Exposo:
1. Que tinc 19 anys complerts o els compleixo durant l'any de la convocatòria
2. Que tinc 18 anys o els compleixo durant l'any de la convocatòria i tinc el títol de tècnic/a d'esport i el de tècnic/a de
formació professional.
3. Que adjunto a la sol·licitud :

- Fotocòpia DNI

DNI

- Justificant pagament 50 €

Pagament

ES62 0081 5127 4600 0113 7220
- Currículum formatiu, professional i d'experiència i
documentació justificativa

CV

- Documentació que justifiqui l'exempció parcial

Exempció llengua catalana
Certificat superació de la formació o curs
de preparació en centre autoritzat

Fotocòpia títol tècnic esportiu

Títol

- Certificat de superació de la formació per a les proves
en un centre autoritzat

Certificat

Sol·licito:
Que s'admeti la meva inscripció a la prova d'accés de caràcter general als ensenyament esportius
que condueixen a l'obtenció de la titualció oficial de tècnic/a superior d'esport i a les formacions
esportives de nivell 3, convocatòria de 2020.
INFORMACIÓ RELATIVA A LA PROVA
- La prova es realitzarà el dia 3 de juliol a les 15:30 hores
- El temps de realització és de 4 hores
- Documentació que s'ha de portar el dia de la prova:
DNI, NIE O passaport
- Material necessari per la realització (consultar web)

Dono el meu consentiment perquè les meves dades puguin ser
utilitzades per facilitar-me informació de les activitats pròpies de
ETEVA

SI
NO

D'acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades
personals seran recollides, incorporades i tractades al fitxer anomenat ETEVA

Població i data
Signatura

ETEVA . Ctra Vielha s/n Ed. Albergue Era Garona 25598 SALARDÚ Tf. 973644595 ivan@eteva.org

