
          INSCRIPCIÓ A LA PROVA ESPECÍFICA D’ACCÉS 
                             ALS ENSENYAMENTS SUPERIORS D’ART DRAMÀTIC 
 

       
 
 

CURS 2013-14 
1. DADES PERSONALS DE L’ASPIRANT 
Cognoms i nom :         DOI (document oficial d’identificació) :        

Adreça :                

Localitat :           Codi postal:         

Telèfon fix:       Telèfon mòbil:       Adreça electrònica :       

Data de naixement :      /      /    Localitat de naixement :       Nacionalitat:       

2. DADES ACADÈMIQUES PER A LA PROVA D'ACCÉS 
a)  Aspirants amb requisits acadèmics (marcau el títol aportat) 
Títol oficial universitari :  En cas afirmatiu indicar quin  

Batxillerat  o equivalent:  
Prova d'accés a la Universitat per a majors de 25 anys  
b)  Aspirants sense requisits acadèmics (marcau la prova acreditada) 
Superació proves lliures per a l’obtenció del  títol de batxiller per a persones majors de 20 anys  
Superació prova d’accés a cicles formatius de grau superior  
Superació prova d’accés general als ensenyaments esportius de règim especial de grau superior o a les formacions esportives de nivell III  
Superació part general d’una prova d’accés al grau superior dels ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny  
Superació prova d’accés a mòduls professionals de nivell 3  
3. ADAPTACIÓ PROVA (emplenau aquest apartat només en el cas de sol·licitud d’adaptació de la prova 
d’accés) 
Sol·licita adaptació prova   Motiu:       

4. DOCUMENTS QUE ADJUNTA A LA SOL·LICITUD 
Documentació obligatòria 

 Original i fotocòpia del DOI (document oficial d’identificació) 

 Original i fotocòpia de la documentació justificativa de l’accés 

 Justificant del pagament de la inscripció a la prova específica 

 Autorització d’enregistrament d’imatges 

 Document acreditatiu de compliment de l’article 3 de l’Estatut de les Illes Balears, si escau. 

 En cas de presentar la documentació per correu ordinari: dues fotografies 

Documentació obligatòria justificativa de situacions especials 
 Original i fotocòpia de l’homologació d’estudis o original i fotocòpia del resguard d’haver presentat la sol·licitud d’homologació d’estudis* 

 Original i fotocòpia de la documentació que justifica tenir necessitats educatives especials 

5. SOL·LICITUD 
 Sol·licita ser admès/esa a la prova d’accés a l’especialitat d’interpretació 

 Sol·licita ser admès/esa als ensenyaments superiors d’Art Dramàtic a l’ESADIB 

 
* Els alumnes que estan pendents de l’homologació dels seus estudis tenen condicionada la present inscripció i la posterior matrícula fins que 
aquesta homologació sigui efectiva i sempre abans de la publicació d’adjudicació definitiva de places per al curs 2013-14. 
 

 __________________ , ____ de __________________ de 2013 

  
    (Signatura) 

 
 

       ESCOLA SUPERIOR D’ART DRAMÀTIC DE LES ILLES BALEARS 

Núm.  


