Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Sol·licitud d’exempció de les proves específiques o dels requisits d’accés als ensenyaments
que condueixen a l’obtenció de les titulacions oficials de tècnic/a d’esport i tècnic/a superior
d’esport
Dades personals
DNI

Cognoms i nom

Municipi de naixement

Data de naixement

Adreça

CP

Municipi

Telèfon

Adreça electrònica

Exposo
1. Que tinc la condició d’esportista d’alt nivell de la modalitat, especialitat o disciplina esportiva de

2. Que aporto la documentació següent:
Fotocòpia o referència de la Resolució publicada en el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) o en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya (DOGC) que acredita la meva condició d’esportista d’alt nivell.
La referència de la Resolució ha d’incloure el número de resolució, el número del diari oficial i la data de publicació del diari oficial.
Fotocòpia o referència de la Resolució publicada en altres diaris oficials d’altres comunitats autònomes que acredita la meva
condició d’esportista d’alt nivell.
La referència de la Resolució ha d’incloure el número de resolució, el número del diari oficial i la data de publicació del diari oficial.
Altres documents justificatius

Demano
L’exempció de la prova específica de:

L’exempció dels requisits d’accés de:

Declaració del pare, mare, tutor/a o de l’aspirant si és major d’edat
, com a
, declaro que les dades que faig constar en aquest document i la documentació aportada són certes.
,

d

de

Signatura

D'acord amb l'article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les vostres dades seran incorporades al fitxer “Gestió d'ensenyaments
artístics i especialitzats”, amb la finalitat de tramitar i executar les proves d'accés. L'òrgan responsable del fitxer és la Direcció General d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa. Amb la
signatura d'aquesta sol·licitud consentiu expressament a la unitat esmentada a tractar les dades de salut que faciliteu amb l'única finalitat de donar suports tècnics o materials per a la
realització de les proves. Podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit adreçat a la unitat esmentada (Via Augusta, 202-226, 08021 Barcelona).
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