Sol·licitud de preinscripció a l’Escola de Música de Reus. Curs 2019-2020
Dades de l’alumne/a
Cognoms

Adreça electrònica pare o tutor

Telèfon fix

Nom

DNI

Adreça electrònica mare o tutora

Mòbil pare o tutor

Carrer

Núm. Targeta Sanitària

Adreça electrònica alumne

Mòbil mare o tutora

Número pis

Lloc de naixement

Mòbil alumne

Municipi

Província

Codi Postal

Data de naixement

Estudis que cursarà de règim general el curs 2019-2020 (Infantil, Primària, ESO, Batxillerat o FP)
Nom del Centre
Municipi

Nivell Educatiu

Curs

Dades del pare, mare tutor/a
Nom del pare/tutor

DNI

Nom de la mare

DNI

Estudis musicals realitzats
Nom del Centre

Municipi

Nivell

Especialitat

Plaça sol·licitada. Codi de l’Escola de Música de Reus: 43009199
Nom del Programa
Curs

Especialitat

Declaració del pare, mare, tutor/a o alumne/a major d’edat
En/Na.................................................................................................................................................... com a pare/mare/tutor
declara que son certes les dades que fa constar en el present document.
Reus, ....................... de ......................................... de 2019
SIGNATURA

De conformitat amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades
de caràcter personal que ens faciliteu mitjançant aquest formulari, són objecte de tractament i s’incorporen a una base de dades,per a
l’exercici de les funcions administratives, acadèmiques i docents per a les quals us han estat sol·licitades. Es preveuen les comunicacions
i les cessions de dades que preceptivament estableix la legislació aplicable en matèria educativa.
Com a persona interessada podeu accedir al fitxer i exercir, en qualsevol moment, els vostres drets d’oposició, d’accés, de rectificació i de
cancel·lació dirigint un escrit a la Diputació de Tarragona (Passeig de Sant Antoni, 100 – 43003 Tarragona) o enviant un correu electrònic
a l’adreça protecciodades@diputaciodetarragona.cat.

ESCOLA EN CONVENI AMB LA GENERALITAT

A OMPLIR PEL CENTRE

Criteris generals de prioritat i barem
Edat idònia per cursar aquests tipus d’ensenyament: (30 punts)
Per cada any que es diferenciï de l’edat del futur l’alumne/a amb l’edat idònia es
restaran 10 punts

Existència de germans matriculats al centre, o pares o mares o tutors legals que hi
treballin en el moment en què es presenta la preinscripció: (20 punts)

Quan els pares, mares, tutors o tutores o s’ s’escau l’alumne/a siguin beneficiaris/es de
l’ajut de la renda mínima d’inserció: (10 punts)
Criteris complementaris
Haver formalitzat sol·licitud de preinscripció en cursos anteriors sense haver obtingut
plaça: (15 punts)
Formar part d’una família nombrosa o monoparental: (10 punts)

TOTAL

Tots els mèrits al·legats s’hauran d’acreditar documentalment.
En cas d’empat s’admet, per ordre, els alumnes el primer cognom dels quals comenci per la lletra “J“ de conformitat
amb el resultat del sorteig públic únic realitzat per la Unitat de Recursos Humans i Polítiques Actives d’Ocupació i
vigent en el moment de la signatura del decret de preinscripció.

