INSTRUCCIONS PER FORMALITZAR LA INSCRIPCIÓ
La presentació de les sol·licituds i de la documentació s’ha de fer, de dilluns a divendres (de 9 a 14
hores), a l’ESADIB:
Escola Superior d'Art Dramàtic de les Illes Balears. C/ del Morer, 6. 07001 Palma (Illes Balears)
També es poden presentar les sol·licituds en una oficina de correus en un sobre obert, per tal que
un funcionari del servei pugui datar i segellar la sol·licitud, abans de certificar-la. Han d’anar
adreçades a la seu de l’ESADIB.
Per garantir el respecte i la confidencialitat de les dades dels aspirants recollit en la llei orgànica 15/
1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal, el número corresponent al
registre d’entrada de la sol·licitud presentada en el registre de l’ESADIB, constituirà la referència
per a cada aspirant als efectes de conèixer les qualificacions i valoracions atorgades. Per a les
sol·licituds rebudes per correu, l’ESADIB enviarà als aspirants el número de registre d’entrada
corresponent.
El termini de lliurament de la documentació és del 21 de maig al 27 de juny.
Tots els aspirants que vulguin participar a la prova d’accés a l’Escola Superior d’Art Dramàtic de les
Illes Balears han d’acompanyar aquesta sol·licitud amb la documentació següent:
1) Original i fotocòpia del DOI (document oficial d’identificació).
2) Original i fotocòpia de la documentació justificativa de l’accés.
3) Justificant del pagament de la inscripció a la prova específica (resguard de l’ingrés de 28,83 € al
BBVA al compte corrent: 0182 2156 13 0201510962. La Fundació per a l’Escola Superior d’Art
Dramàtic de les Illes Balears n’és la titular).
4) Autorització d’enregistrament d’imatges
5) Document acreditatiu de compliment de l’article 3 de l’Estatut de les Illes Balears, si escau.
6) Documentació justificativa de situacions especials, si escau.
En el moment de presentar la documentació a l’ESADIB, es farà una fotografia a l’aspirant per
incloure-la a la documentació. Els aspirants que presentin la documentació a través del correu
ordinari, hauran d’afegir dues fotografies de mida carnet amb el nom i llinatges escrit al dors.

