SOL·LICITUD
DE PREINSCRIPCIÓ
CURS ACADÈMIC 2018-2019
E s c o l a M u n i c i p a l d e M ú s i c a d e R u b í Pe r e B u r é s

Nº sol·licitud

DADES PERSONALS DE L’ALUMNE/A
Nom
Cognoms
N.I.F
Data de naixement
Lloc de naixement
Home
Dona
Adreça
Població
C.P.
Telèfon progenitor/a 1		
Telèfon progenitor/a 2		
Telèfon tutor/a
Correu electrònic progenitor/a 1
Correu electrònic progenitor/a 2
Correu electrònic tutor/a
Centre on estudia

DADES DELS PARES O DELS TUTORS DELS ALUMNES MENORS D’EDAT
NIF
NIF
NIF

Nom i cognoms progenitor/a 1
Nom i cognoms progenitor/a 2
Nom i cognoms tutor/a

DADES ESCOLARS DE L’ALUMNE/A
Té necessitats educatives especials? 			
Té germans al centre?				
Té carnet de família nombrosa o monoparental?

Sí
Sí
Sí

No
No
No

PLAÇA SOL·LICITADA

DECLARACIÓ DEL PARE, MARE, TUTOR O TUTORA DELS ALUMNES MENORS D’EDAT
En/Na
declaro que són certes les dades que faig constar en aquest document.
Rubí,

de

com a

de

Signatura

RESGUARD PREINSCRIPCIÓ (retallar per la línia de punts)
Preinscripció de
a l’Escola Municipal de Música de Rubí Pere Burés en data

i amb número

Curs

INSTRUCCIONS PER FORMALITZAR LA SOL·LICITUD
·
·

S’han d’emplenar totes les dades
Cal utilitzar lletra majúscula i bolígraf

De dimarts a divendres de 10 h a 12 h i de dilluns a dijous de 17 h a 19 h.
L’HORARI DE SECRETARIA DURANT EL MES DE JULIOL SERÀ DE 10 A 14 h.

INFORMACIÓ
Servei d’Educació de l’Ajuntament de Rubí: 93 588 70 00 - www.rubi.cat/educacio
Escola Municipal de Música de Rubí Pere Burés: 93 588 70 00 ext. 4410
escola.musica@ajrubi.cat
http://www.rubi.cat/musica (apartat tràmits)

Protecció de dades:
En compliment de l’art. 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades personals
que proporcioneu s’incorporaran i es tractaran en el fitxer Alumnes. La finalitat de la recollida d’aquestes dades és la gestió integral del centre, l’expedient
acadèmic i el cobrament dels rebuts i es podran cedir a la Generalitat de Catalunya. El responsable d’aquest fitxer és l’Ajuntament de Rubí, amb domicili a Pl.
Pere Aguilera, 1. Teniu dret a accedir, rectificar i cancel·lar les vostres dades i a oposar-vos al seu tractament, en les condicions previstes en la legislació vigent.
Per exercir aquests drets, us heu d’adreçar a Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) amb adreça al c. Narcís Menard, 13-17 - 08191 Rubí.

