Número de solicitud:

FORMULARI D’INSCRIPCIÓ

BOJOS PER L’ARQUEOLOGIA!
DADES DEL SOL·LICITANT

Nom:

Home

Dona

Cognoms:
DNI:

Data de naixement:

Adreça personal:
Codi postal:

Població:

Província:

Telèfon de contacte:

Correu electrònic:

DADES ACADÈMIQUES

Nom del centre educatiu:
Població:
Públic

Privat

Concertat

Nota mitjana de l’expedient de 4t d’ESO
Excel·lent

Notable

Bé

Suficient

INTERESSOS
Per què tens interès en formar part del Programa Bojos per l’Arqueologia?

Número de solicitud:

Quines són les teves aficions?

T’agradaria dedicar-te a la recerca? Si és que sí, per què?

Explica els motius pels que has triat participar en aquest programa:

Per què creus que són importants l’arqueologia i la conservació del patrimoni?

RECOMANACIONS
Per a complimentar el procés d’inscripció és imprescindible que rebem dues
recomanacions:
1. Del professor/a d’història, cultura clàssica o altres assignatures afins
Nom:
Cognoms:
Correu electrònic:
2. Del tutor/a, cap d’estudis o director/a del centre
Nom:
Cognoms:
Correu electrònic:

Número de solicitud:

IMPORTANT
Per a la consideració de les candidatures vàlides és imprescindible rebre:
La tramesa en línia d’aquest formulari d’inscripció
Les dues recomanacions confidencials del professor, tutor/a, cap d’estudis o
director/a del centre

En el cas de les candidatures no seleccionades, les dades de contacte facilitades en aquest formulari es
guardaran durant 12 mesos i es faran servir per a facilitar informació de programes i accions de la
Fundació CatalunyaCaixa que es puguin ser d’interès per al sol·licitant.
El sol·licitant autoritza a que totes les dades esmentades s’incorporin a un fitxer de Fundació Caixa
Catalunya, Tarragona i Manresa, amb domicili a Barcelona, carrer Provença, nº 261-265, que té com a
finalitat la gestió de Programes. Així mateix autoritza que se li enviï per correu electrònic o altra mitjà de
comunicació electrònica equivalent, informació sobre la Fundació. El sol·licitant té dret a accedir, rectificar
i cancel·lar aquestes dades, així com a oposar-se al seu tractament.
He llegit i accepto les bases del programa Bojos per l’arqueologia
No autoritzo l’enviament de comunicacions electròniques

