FITXA D’INSCRIPCIÓ. PRIMER DE BATXILLERAT
Assignatures
Comuns

Ed. Física- Castellà- Valencià- Anglés- Ciències del Món Contemporani- Filosofia i Ciutadania
HUMANITATS

HUMANITATS
I
CIÈNCIES
SOCIALS

Llatí
Matemàtiques aplicades CS
Història MC

CIÈNCIES SOCIALS I JURÍDIQUES
Economia de l’Empresa
Història MC
Matemàtiques aplicades CS

OPTATIVA

OPTATIVA
Anglés Pràctic

Anglés Pràctic
CIÈNCIES – CIÈNCIES DE LA SALUT
CIÈNCIES
I
TECNOLOGIA

Biologia i Geologia
Física i Química
Matemàtiques I

CIENTÍFICOTECNOLÒGICA
Dibuix Tècnic
Física i Química
Matemàtiques I

OPTATIVA

OPTATIVA

Anglés Pràctic

Anglés Pràctic

DADES PERSONALS
Nom
Edat

Cognoms
Data de naixement

DNI

Lloc

SIP

NUSS

Nom i cognoms del pare
Edat

Professió

Nom i cognoms de la mare
Edat

Professió

¿Té germans en el centre?

En quin curs?

Domicili familiar
Població
Tel. Particular

Codi Postal
Tel. Treball

Tel. Mòbil

¿De quin col·legi procedeix?
El Col·legi ESCOLA PIA de Gandia l’informa que les dades personals que ens faciliten seran tractades d’acord amb el que disposa la Legislació vigent
referent a dades de caràcter personal. En aquest sentit, li comuniquen que, de conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció
de Dades de Caràcter Personal, les dades de caràcter personal que ens faciliten seran incorporades a un fitxer automatitzat de dades la finalitat del qual és
realitzar la gestió administrativa i amb l’objecte de millorar la qualitat del nostre servici. Així mateix consent que les dades siguen facilitades a les
associacions vinculades al Centre, com a l’ACPA.
AixÍ mateix, dóna el seu consentiment per a poder publicar les fotografies que es realitzen en les distintes activitats del Col·legi (festivals i celebracions,
eixides culturals, activitats d’aula, etc. ) en la pàgina Web, en publicacions o materials extraordinaris que es pogueren elaborar des del Col·legi, en
exposicions, en les orles o fotos de grup.
Garantim el dret d’accedir, modificar, oposar-se o cancel·lar les dades personals contingudes en els nostres fitxers, per a la qual cosa haurà de fer-nos
arribar la seua consulta a l’adreça: Plaça de l’ Escola Pia, 7 – 46701 Gandia (València).

