EN FORMALITZAR LA PREINSCRIPCIÓ CAL PRESENTAR
Majors d’edat
 Imprès de sol·licitud i Fotocòpia del NIF del sol·licitant

Menors d’edat
 Imprès de sol·licitud
 Fotocòpia del NIF del pare, mare o tutor/a
 Fotocòpia del llibre de família de la pàgina on és inscrit l’alumne/a o, si en té, fotocòpia del
seu NIF
 Fotocòpia de l’informe de NEE (Necessitats educatives especials) si és el cas.

EN FORMALITZAR LA MATRÍCULA CAL PRESENTAR










Una fotografia mida DNI i Dades bancàries
Una fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental en vigor si és el cas
Document acreditatiu de discapacitat igual o superior al 33% si és el cas
Document acreditatiu en cas que l’ infant o adolescent es trobi en règim d’acolliment
Document acreditatiu d’invalidesa permanent, viduïtat o jubilació, per a majors de 60 anys
No s’acceptarà cap sol·licitud que no porti adjunta tota la documentació requerida
Les sol·licituds presentades fora del termini establert, no es tindran en compte a l’hora
d’adjudicar les places vacants
Quan, en algun grup, el nombre de sol·licituds sigui superior al de vacants que s’ofereixen,
es farà un sorteig públic
L’HORARI DE SECRETARIA DURANT EL MES DE JULIOL SERÀ ELS MATINS DE 10 A
14 H.

CRITERIS D’ADMISSIÓ
Les peticions s'agruparan, per un costat, les corresponents a sol·licitants que tinguin domicili a Rubí
i, per un altre, les de la resta.
Seguidament, s'adjudicaran les vacants als sol·licitants que tinguin domicili a Rubí i, en cas que el
nombre d'aquests sigui superior al de vacants, s'adjudicaran les places per aquest ordre preferent:
1r.- als que tinguin germans o germanes matriculats al centre
2n.- a la resta de sol·licitants, per sorteig
Si una vegada adjudicades places a tots els sol·licitants amb domicili a Rubí encara queden
vacants, aquestes s’adjudicaran entre els sol·licitants que tinguin domicili fora de Rubí i per aquest
ordre preferent:
1r.- als que tinguin germans o germanes matriculats al centre
2n.- a la resta de sol·licitants, per sorteig
En tot cas, seran d’aplicació les "Normes i criteris per a l'admissió d'alumnes a l'Escola Municipal de
Música de Rubí", aprovades per la Junta de Govern Local en sessió extraordinària de data 2 de
maig de 2007.
No s’acceptarà cap sol·licitud que no porti adjunta tota la documentació requerida.
Les sol·licituds presentades fora del termini establert, no es tindran en compte a l’hora d’adjudicar
les places vacants.

BAIXES
Serà imprescindible comunicar-la per correu electrònic o en persona a la secretaria de l’escola
omplint i signant l’imprès corresponent. No oblideu guardar el comprovant que tant en un cas com
en l’altre heu de tenir. Demaneu-ho si cal.
Serà efectiva per quinzenes, o sigui, si es comunica entre l’1 i el 15 del mes es cobrarà la meitat de
la quota per aquell mes, si es cobra entre el 16 i el 30 del mes es cobrarà sencera i no es cobrarà el
mes següent.

