
 

 
 

SOL·LICITUD DE TRASLLAT DE MATRÍCULA VIVA 
 

Dades generals 
Any acadèmic: 

EOI origen: 

EOI destinació: 

Dades de la persona sol·licitant 
Nom i cognoms: 

Adreça: 

Municipi: Codi Postal: 

Província/País: 

Correu electrònic: Telèfon: 

DNI/NIE/Passaport: 
 
 

Sol·licito 
El trasllat dels expedients de l’idioma o idiomes següents: 

 
Curs: 

Alemany A1 A2 B1 B2.1 B2.2 C1 

Anglès  A2 B1 B2.1 B2.2 C1 

Francès A1 A2 B1 B2.1 B2.2  

Preferència horària 1  

Preferència horària 2  

Preferència horària 3  
 
 

Lloc i data: 
 

Segell de l’EOI d’origen 
(només per als trasllats que no són de 

matrícula viva) 

 
 

Signatura de la persona sol·licitant 

 
 

Segell de l’EOI de destinació 

 
 
 
 
 

Segell de l’EOI d’origen Signatura de la persona sol·licitant Segell de l’EOI de destinació (només per als trasllats que no són de matrícula 
viva) D’acord amb l'article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que 
les dades que se sol·liciten en aquest imprès seran incorporades al fitxer “Alumnat de centres educatius dependents del Departament 
d'Ensenyament” que és responsabilitat de la direcció del centre educatiu, amb la finalitat de gestionar l’acció educativa, l’orientació 
acadèmica i professional, l’acció tutorial i de comunicació amb les famílies, l’avaluació objectiva del rendiment escolar, el compromís de 
l’alumnat i les seves famílies en el procés educatiu i l’accés als serveis digitals i telemàtics facilitats pel Departament. La persona afectada 
pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant la direcció del centre educatiu corresponent. 

 
En cas de trasllat de matrícula viva, aquesta sol·licitud s’ha de presentar sempre a l’EOI de destinació. 
La matrícula a l’EOI de destinació dependrà de les places vacants disponibles en el moment d’efectuar la sol·licitud de 
trasllat. 
Us recomanem que us n’informeu abans de fer la vostra sol·licitud. 
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