CURS 2022-2023
Sol·licitud de preinscripció i matriculació

Núm. sol·licitud

Alumne/a nou 

Exalumne/a 

Alumne/a vigent

Dades alumne/a
Nom
Home
 Dona

Data de naixement
/
/
Carrer, núm, pis, porta, ...

1r cognom

2n cognom

NIF

Telèfon 1
Telèfon 2

Municipi

Codi postal

Adreça electrónica alumne/a

Nom i cognoms del familiar en 1r grau matriculat al centre
(A efectes de barem)

Dades tutors (alumnes menors de 18 anys)
TUTOR Nom i cognoms
1

NIF

Adreça electrónica tutor 1

Telèfon tutor 1

TUTOR Nom i cognoms
2

NIF

Adreça electrónica tutor 2

Telèfon tutor 2

Sol·licita reservar plaça per a les matèries següents:
Programa i instrument

Nivell i grup Observacions

Programa
Instrument

Signatura alumne/a o representant

Olesa de Montserrat,

de

Signatura i segell Escola

de 20

Els alumnes NOUS hauran de formalitzar la matriculació, passant per secretaria de l'1 al 30 de juny de 2022
La preinscripció és gratuïta. L'IMPORT DE LA MATRÍCULA ES COBRARÀ ENCARA QUE SIGUI BAIXA INICIAL.
Protecció de dades: D’acord amb la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de Desembre de Protecció de Dades Personals, l’informem què les seves dades
seran incorporades a un fitxer automatitzat per a la confecció de l’expedient acadèmic, per a la tramesa de documentació als usuaris i als
organismes oficials que legalment les requereixin, i per a les gestions escolars internes de l’Escola Municipal de Música. El Responsable del Fitxer
és l’AJUNTAMENT D’OLESA DE MONTSERRAT i podrà dirigir-se a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà per exercir el seus drets d’accés, rectificació i
cancel•lació de les seves dades personals.
Baixa: Si un alumne vol donar-se de BAIXA, total o parcialment, ha de comunicar-ho per escrit a secretaria de l’Escola (imprès de baixa). La baixa
serà efectiva en el següent mes a partir de la recepció de l’imprès de baixa.
Drets d’imatge: Autoritzo que la meva imatge o la del meu fill/a (en cas de ser objecte de la matrícula) pugui aparèixer en fotografies o en
filmacions corresponents a activitats escolars organitzades per l’Escola per a la seva difusió pública no comercial o publicacions d’àmbit educatiu.

MATRICULACIÓ

Matrícula número:
Signatura alumne/a o representant

Olesa de Montserrat,

de

Signatura i segell Escola

de 20

