
Sol·licitud de preinscripció
Escola Municipal de Música Julià Canals
Curs 2021-2022 - Alumnes de nou ingrés

Dades del pare, la mare, el tutor, la tutora, o l’alumne/a si és més gran de 18 anys

Tipus de via Núm. Pis Porta Telèfon

Codi postal

Nom Cognoms NIF

Adreça

Municipi Adreça electrònicaCodi postal

Dades de l'alumne

Curs actual

Nom

Data de naixement

Municipi Adreça electrònica

Cognoms NIF

Centre escolar

Plaça sol·licitada Programa

Nascuts el 2017 Adagio 1 Grup sol·licitat --> A B          indiferent

Nascuts el 2016 Adagio 2 Grup sol·licitat --> A B          indiferent

Nascuts el 2015 Adagio 3 Grup sol·licitat --> A B          indiferent

Nascuts el 2014 Allegro 1 Grup sol·licitat --> A B          indiferent

Nascuts fins al 2013

Indicar el grup referit o indiferent

   L'escola es posarà en contacte amb vosaltres.Nascuts fins al 2013

Observacions

Dades a efectes de barem

Criteris generals de prioritat       Marcar amb una creu

però no acreditat dins del termini no es considerarà a efecte del barem.

En el cas que no es repongui algun dels apartats, s'entén que la resposta és NO. Qualsevol criteri al·legat

   L'escola es posarà en contacte amb vosaltres.

Criteris generals de prioritat       Marcar amb una creu

Domicili familiar de l'alumne/a a Molins de Rei

Alumne/a escolaritzat/ada en un centre de règim general de Molins de Rei (alumnes no 
residents a Molins de Rei)

Alumne/a, pare/mare, tutor/a beneficiaris de Renda Mínima d'Inserció
Domicili laboral d’un/a alumne/a, d'un/a pare/mare o tutor/a a Molins de Rei (alumnes no 
residents a Molins de Rei)

Declaració del pare, la mare, el tutor/a

NIF

Declaro, sota la meva responsabilitat, que les dades i la informació que faig constar en aquest document són certes.

Data Localitat

residents a Molins de Rei)

Nom i cognoms

Data Localitat

Signatura digital

Les vostres dades personals s’incorporaran en el fitxer Registre Documents creat per l’Ajuntament de Molins de Rei per fer constar l’entrada i sortida

de documents i seguiment dels terminis legals d’actuació. Es podran cedir a altres administracions públiques per garantir la interconnexió entre

En cas de no disposar de signatura digital, pot obtenir-la en: 

https://idcatmobil.seu.cat

de documents i seguiment dels terminis legals d’actuació. Es podran cedir a altres administracions públiques per garantir la interconnexió entre

registres administratius. L’Ajuntament, com a responsable del fitxer, informa que teniu dret a accedir, rectificar i cancel·lar les vostres dades i a

oposar-vos que siguin tractades en les condicions previstes en la legislació vigent, drets que podreu exercir davant de l’Oficina d’Atenció Ciutadana.
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