PREINSCRIPCIÓ
Curs 2020-2021
Llenguatge Musical JO 1 / Instrument
DADES DE L’ALUMNE/A
Cognoms ______________________________________________________________________________
Nom ____________________________________ DNI (si en té) ____________________________________
Adreça _____________________________________________ Núm. _______ Pis _________ Porta ______
Municipi _________________________________ Codi Postal _____________ Tel. fixa _________________
Telèfon mòbil ________________ ________E-mail ______________________________________________
Data de naixement ____________________Nacionalitat _____________________
DADES DEL PARE/MARE O TUTOR/A (en cas de ser l’alumne/a menor d’edat)
Cognoms i nom ___________________________________________________________________
DNI _________________________________
Cognoms i nom ___________________________________________________________________
DNI _________________________________
ALTRES DADES
Està empadronat/da a Cornellà de Llobregat? SI

NO

L’alumne està inscrit a la llista d’espera del curs anterior?
Família nombrosa?

SI

NO

SI

NO

Família monoparental? SI

El pare/mare/tutor-a son beneficiaris de l’ajut de la renda mínima d’inserció?

NO
SI

NO

Té germans pare, mare o fills que siguin alumnes actualment de l’Escola i/o que hagin fet la reserva de plaça
pel curs 2020/2021? SI
NO
En cas afirmatiu, relacionar (Nom i cognoms, vincle familiar)
_________________________________________________
_________________________________________________

____________________________
____________________________

Li permet l’horari escolar arribar a l’Escola de Música a partir de les 16h? SI
Quins dies?_____________________________

NO

En/Na _____________________________________________________ alumne/a o, en cas dels menors d’edat: pare/mare o tutor/a del nen/a
________________________________________________________, reconeix haver rebut el reglament que regula el procés de PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA
de l’Escola Municipal de Música Roser Cabanas així com els impresos necessaris per a tot el procés i la informació necessària per conèixer el funcionament del
centre i les seves normes.
Així mateix declara que són certes totes les dades contingudes a la present sol·licitud, que coneix i accepta el reglament i que AUTORITZA al Departament de
Cultura a consultar les seves dades al Padró Municipal d’Habitants.
Cornellà de Llobregat, a ________ de __________________ de 2020
SIGNATURA PARE / MARE / TUTOR-A

De conformitat amb el que preveu la legislació vigent en matèria de Protecció de Dades de Caràcter Personal, Llei 3/2018, de 5 de desembre de Protecció de
Dades i Garantia dels Drets Digitals, i el Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril del 2016, s’informa a la persona interessada que
les dades facilitades seran incloses en el corresponent fitxer automatitzat de l’Ajuntament pel seu tractament informàtic. Podeu exercir els vostres drets
previstos sobre les dades personals que faciliteu, fent-nos arribar la vostra sol·licitud mitjançant instància presentada davant el Registre General d’entrada
d’aquest Ajuntament.

SERVEIS SOL·LICITATS, CURS 2020-21

JOVES (nascuts des de l’any 2003 al 2009)

Cursos:
- LLENGUATGE MUSICAL (a JOVES 1 és obligatori fer Llenguatge Musical + Instrument)
Curs:

JO 1
Grup JO 1: Dijous, de 19:30h a 20:30h

- INSTRUMENT (30 minuts)
(escolliu-ne 3, per ordre de preferència, essent l’1 el més preferit i el 3 el que menys)
Piano

Violí

Viola

Violoncel

Clarinet

Flauta travessera

Guitarra elèctrica

Bateria

Guitarra Clàssica

Cant

Saxo

Conjunt
Inst./Vocal

CONJUNT INST./VOCAL (no són obligatoris.)
Marcar el conjunt que escolliu al full LLISTAT OPTATIVES

Autoritzo a l’Escola Municipal de Música Roser Cabanas de Cornellà a fer servir d’acord amb la normativa vigent les
imatges fotogràfiques i enregistraments de vídeo del meu fill, de la meva filla o de mi mateix per fer difusió de les
activitats al seu espai web i en fotografies físiques dintre i fora de l’escola al llarg dels cursos que romangui en aquesta i
en anys posteriors.
SI

NO

Signatura del pare/mare/tutor-a

