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Declarració sobre l’opció per
p rebre l’ensenyament de la
a religió o l’atenció
ó
educattiva altern
nativa per als alumn
nes de nou
u ingrés en el centre
e
Dades del
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entre
Adreça
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al

Municipi

Dades personals
p
Nom i cogn
noms de l’alumn
ne/alumna
Nom i cogn
noms del pare, mare o tutor/tuttora legal de l’alumne/alumna

DNI/NIE//Passaport

Declaro1
Que vu
ull que el meu fill/filla rebi l’ense
enyament de la religió:
catòlica
evangèlica
islàmica
jueva
Que no
o vull que el me
eu fill/filla rebi l’e
ensenyament de
e la religió.
Lloc i data

Y332 031/04 11
Y332-031/04-11

Signatura del pare, mare o tutor/tutora legal de l’alumne//alumna

D’acord amb l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de
d 13 de desembre, de protecció de dad
des de caràcter perssonal, us informem q
que les dades que se
s sol·liciten en
aquest imprèss seran incorporadess al fitxer “Alumnes de
d centres educatiuss dependents del De
epartament d’Ensenyyament” que és resp
ponsabilitat de la dire
ecció del centre
educatiu, amb
b la finalitat de gestio
onar l’acció educativva, l’orientació acadè
èmica i professional,, l’acció tutorial i de comunicació amb le
es famílies, l’avaluac
ció objectiva del
rendiment esccolar, el compromís de l’alumnat i les se
eves famílies en el procés
p
educatiu i l’a
accés als serveis dig
gitals i telemàtics faccilitats pel Departament. S’autoritza
expressamentt al responsable del fitxer el tractament de les dades amb la
a finalitat indicada. La
L persona afectada pot exercir els dretss d’accés, rectificació
ó, cancel·lació i
oposició davant la direcció del cen
ntre educatiu corresp
ponent.
1. La senyalittzació de la casella de l’opció per l’ense
enyament de la religió és totalment voluntària. En cas de no
o senyalar-la o de n
no emplenar aquest full, l’alumne o
alumna rebrà l’atenció educativa que
q estableixi la norm
mativa vigent.
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