DIRECCIÓ TERRITORIAL D’ ALACANT
IES L’ALMADRAVA
Carrer del Llaüt, nº 10
03503 Benidorm.
Telèfon 96 681 60 75 Fax 96 681 60 76 www.iesalmadrava.com correu electrònic: 03010843@gva.es
SOL·LICITUD DE RECLAMACIÓ PROCÉS DE ADMISIÓ
SOLICITUD DE RECLAMACIÓN PROCESO DE ADMISIÓN
PERSONA INTERESSADA (*) / PERSONA INTERESADA(*)
COGNOMS / APELLIDOS

NOM / NOMBRE

DNI/NIE

ADREÇA (CARRER, PLAÇA, NÚMERO I PORTA) DOMICILIO (CALLE, PLAZA, NÚMERO Y PUERTA)

LOCALITAT / LOCALIDAD

PROVÍNCIA / PROVINCIA

C. POSTAL

TELÈFON / TELÉFONO

NIVELL EDUCATIU / NIVEL EDUCATIVO
FP GRAU MITJÀ / GRADO MEDIO: Cicle/Ciclo ___________________________________________________
FP GRAU SUPERIOR / GRADO SUPERIOR: Cicle/Ciclo ____________________________________________
BATXILLERAT / BACHILLERATO: Modalitat/Modalidad ____________________________________________
ESO: Curs/Curso _______

FPB: Curs/Curso _______

PFQB: Curs/Curso _______

EXPOSICIÓ / EXPOSICIÓN

SOL·LICITUD / SOLICITUD

DOCUMENTS QUE S’ADJUNTEN / DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN

______________, _____, d __________ de ______

REGISTRE D’ENTRADA / REGISTRO DE ENTRADA

La persona interessada / La persona interesada

(*) Les dades de caràcter personal contingudes en este imprés podran ser incloses en un fitxer per al seu tractament per este òrgan administratiu, com a titular responsable d'este, en
l'ús de les funcions pròpies que té atribuïdes i en l'àmbit de les seues competències, aix mateix informar-se de la possibilitat d'exercitar els drets d'accés, la rectificació, la cancel·lació i
l'oposició, tot això de conformitat amb el que disposa l'art. 5 de la Llei Orgànica 15/999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE núm. 298, de 14/12/99).
Los datos de carácter personal contenidos en este impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por este órg ano administrativo, como titular responsable del mismo,
en el uso de las funciones propias que tiene atribuidas y en el ámbito de sus competencias, informándose así mismo de la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE nº 298, de 14/12/99).

