SOL· LICITUD DE PREINSCRIPCIÓ
CURS 2019-2020
DADES DE L’ALUMNE /A
NOM:
DNI ALUMNE:
_______________________________________________________________________________________________________________________
COGNOMS:
DATA NAIXEMENT:
SEXE:
_______________________________________________________________________________________________________________________
ADREÇA:
_______________________________________________________________________________________________________________________
POBLACIÓ:
C.P:
PAIS:
_______________________________________________________________________________________________________________________
MÒBIL ALUMNE:
TEL. FIX CASA:
_______________________________________________________________________________________________________________________
COGNOMS DEL PARE/TUTOR:
NOM DEL PARE/TUTOR
DNI:
..............................................................................................................................................................................................................................................
MÒBIL DEL PARE/TUTOR
EMAIL DEL PARE/TUTOR
_______________________________________________________________________________________________________________________
COGNOMS DE LA MARE/TUTORA:
NOM DE LA MARE/TUTORA
DNI:
..............................................................................................................................................................................................................................................
MÒBIL DE LA MARE/TUTORA
EMAIL DE LA MARE/TUTORA
..............................................................................................................................................................................................................................................
Centre on cursa els estudis de règim general

MUNICIPI

CURS (2019-2020)

PROGRAMA D’ENSENYAMENT AL QUAL DEMANA MATRICULAR-SE

MÚSICA i MOVIMENT 1
MIM 1
(nascuts el 2015)

TAXA: 225 €
Forma de pagament: Anual amb un descompte 3% o fraccionat en deu terminis.
En cas de demanar bonificació, la sol·licitud s’haurà de presentar a l’OAC (amb cita prèvia al telèfon 977 79 45 79)
o via telemàtica https://seu.cambrils.cat/carpetaCiutadana/tramit/3238

PROGRAMA D’ENSENYAMENT: MÚSICA i MOVIMENT 1
1’h setmanal de Música i moviment
30’ quinzenal de Roda d’instruments (violí, viola, violoncel)

DADES A EFECTES DE BAREM
CRITERIS GENERALS
1.

Germans al centre, o bé pares o tutors legals que treballin al centre (40 punts)

2.

Proximitat (no es pot acumular la puntuació de més d’un d’aquests dos supòsits)

SÍ

NO

Empadronat a Cambrils (30 punts)

SÍ

NO

Proximitat del lloc de treball (20 punts)

SÍ

NO

3.

Renda anual de la unitat familiar (10 punts)

SÍ

NO

4.

Discapacitat de l’alumne/a, pare, mare, tutor/a o germans (10 punts)

SÍ

NO

CRITERIS COMPLEMENTARIS
1.

Família nombrosa/monoparental (15 punts)

SÍ

NO

2.

Tenir l’edat corresponent al curs sol·licitat (15 punts)

SÍ

NO

3.

Llista d’espera curs 2018-2019 (10 punts)

SÍ

NO

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS:
De conformitat amb allò que estableix el REGLAMENT (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 i la Llei Orgànica 3/2018, de 5
de desembre de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, li informem que les dades personals
proporcionades són confidencials i formen part dels tractaments titularitat de PATRONAT ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA
DE CAMBRILS .
Atenent al principi de transparència el RAT (Registre d’activitats del Patronat Escola Municipal de Música de Cambrils), està
publicat al Portal de Transparència de la web www.cambrils.cat
Responsable

PATRONAT ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE CAMBRILS

Finalitat

Recollida de les dades per atendre la vostra sol·licitud de preinscripció a l’Escola
Municipal de Música de Cambrils i altres peticions i requeriments que se’n puguin derivar.
De conformitat a la base jurídica del tractament, en els casos d’obligació legal, interès públic, la
execució d’un contracte o interès legítim i del consentiment de l’interessat.

Legitimació
Destinataris

Es preveu com a destinataris de les cessions els ENS municipals, altres organismes per previsió
legal o pel previ consentiment de la persona interessada.

Drets

Podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició i, en el seu cas,
portabilitat i limitació, enviant un escrit acompanyat d’una fotocòpia del document d’identitat a
la següent adreça: plaça de l’Ajuntament, 4 - 43850 Cambrils, o bé a través de la seu electrònica
municipal https://seu.cambrils.cat/ També ho podeu enviar per correu electrònic a
dpd@cambrils.cat

Enviament de butlletins
i comunicacions
comercials

En el cas que vulgueu que les dades facilitades al PATRONAT ESCOLA MUNICIPAL DE
MÚSICA DE CAMBRILS s’utilitzin per l’enviament de Newsletters, butlletins,
promocions, activitats i altres serveis, que siguin del seu interès, marqueu la casella
del costat amb una aspa.

Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a la nostra
pàgina web: http://www.cambrils.cat/escola-de-musica/
La persona interessada o qui la representi es responsabilitza de la veracitat de les dades i dels documents aportats.
Informació addicional

DECLARACIÓ DEL/LA SOL· LICITANT O EL/LA SEU/VA REPRESENTANT LEGAL
En/Na
com a
DECLARA que són certes les dades que fa constar en el present
document. La persona interessada o qui la representi es responsabilitza de la veracitat de les dades i dels documents aportats.

Signatura
CENTRE DOCENT
Segell/Data

Cambrils,

de

de 2019

