R/N: Y0416/Y338

Sol·licitud de reclamació de qualificacions de la prova externa
Dades de l’alumne/a
Nom i cognoms

Data de naixement

Centre escolar

Adreça

Localitat

Província

DNI/NIE
Codi postal

Adreça electrònica

Nom i cognoms del pare, mare o tutor/a legal (si l’alumne/a és menor d’edat)

DNI/NIE

Telèfon
Telèfon

Exposo
- Que, en data ___________________________, vaig rebre la comunicació amb les qualificacions de la prova
externa del programa de doble titulació de batxiller i baccalauréat.
- Que estic en desacord amb les qualificacions que he rebut perquè (argumenteu la reclamació):

I per això

Sol·licito / Reclamo
La revisió del resultat de l’exercici:
oral de Llengua Francesa
escrit de Llengua i Literatura Franceses
escrit d’Història d’Espanya i França

Declaració responsable
La persona sol·licitant declara que les dades que conté aquesta sol·licitud són certes i que és conscient que la falsedat de les dades
declarades pot donar lloc a l’anul·lació de la tramitació de la sol·licitud.
Informació bàsica sobre protecció de dades
Responsable del tractament: Direcció General de Currículum i Personalització.
Finalitat: Gestió de la inscripció i resolució de les convocatòries relatives a les proves externes per a l’obtenció del títol de baccalauréat
per als alumnes que han cursat el currículum mixt de batxillerat i baccalauréat.
Legitimació: Missió d’interès públic/exercí de poders públics. Consentiment de la persona interessada.
Destinataris: Administració educativa, inclòs el Consorci d’Educació de Barcelona. Administració educativa francesa. Les dades no es
comunicaran a tercers, excepte en els casos previstos per llei, o en els que hàgiu consentit prèviament.
Drets: Accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-les, oposar-se al tractament i sol·licitar-ne la limitació.
Informació addicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a la pàgina
http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/proteccio-dades/informacio-addicional-tractaments/proves-externes-obtencio-titolbaccalaureat.html
He llegit la informació bàsica sobre protecció de dades i autoritzo el tractament de les dades.
Lloc i data

A366-V02-19

Signatura del/de la sol·licitant

Cal tenir en compte que el resultat de la reclamació pot suposar una disminució de la qualificació inicialment obtinguda.

President/a del tribunal de la prova externa

