Sol·licitud de preinscripció EMUMM curs 2018-2019
1.

Dades de l’alumne/a

Nom i cognoms

DNI

Domicili

Població

Comarca

Telèfon2

2.

Escola/institut on està
escolaritzat/da

Núm.

Pis

Codi postal

Telèfon1

Correu electrònic

Data de naixement

Dades del pare, la mare, el tutor o tutora

Nom i cognoms

DNI

Nom i cognoms

DNI

3.

Porta

Plaça sol·licitada (marqueu-la amb una X)
SENSIBILITZACIÓ (nascuts

INICIACIÓ 1 (nascuts el

INICIACIÓ 2 (nascuts el

INICIACIÓ 3 (nascuts el

el 2015)

2014)

2013)

2012)

FORMACIÓ BÀSICA 1

FORMACIÓ BÀSICA 2

FORMACIÓ BÀSICA 3

Alumnes nascuts/des el 2011 i el 2010.

Alumnes nascuts/des a partir de 2009*

Alumnes nascuts/des a partir de 2009*

CORAL (optativa)

CORAL (optativa)
CONJUNT A CAPELLA (optativa,
+ de 13 anys)

FORMACIÓ D’ADULTS (+ de 18 anys)

CONJUNTA’T (+ de 10 anys)

CONJUNT INSTRUMENTAL

CONJUNT INSTRUMENTAL

CORAL ADULTS

CORAL (optativa)

INSTRUMENT* (optativa)

INSTRUMENT (optativa)

*Cal haver triat una de les dues opcions prèvies
abans d’escollir la casella d’instrument.

FORMACIÓ AVANÇADA (+ de 12 anys)
CORAL (optativa)
GUITARRA ACORDS (optativa)

GUITARRA ACORDS (optativa)
CORAL (+ de 10 anys)
CONJUNT A CAPELLA (+ de 13 anys)
INSTRUMENT

Únicament per a alumnes de Formació bàsica i Formació avançada, i per a alumnes dels programes Conjunta’t i Formació d’adults que triïn
l’instrument com a matèria optativa. Numereu-los de l’1 al 5, d’acord amb la preferència (l’1 és la vostra primera opció i el 5 l’última).
FLAUTA TRAVESSERA

TROMPETA

SAXO

VIOLONCEL

GUITARRA I
GUITARRA
ELÈCTRICA

BATERIA i
PERCUSSIÓ

CLARINET

PIANO

VIOLÍ

CANT**

* Són necessaris coneixements musicals previs d’acord amb les competències que estableix el projecte curricular de centre. Els alumnes que
optin al segon o al tercer cicle de Formació Bàsica hauran de passar una prova de nivell que condicionarà el programa al qual resultaran
admesos.
** Només per a alumnes dels programes de Conjunta’t Formació avançada i de Formació d’adults
Sol·licitud de preinscripció EMUMM

4.

Dades a l’efecte del barem (marqueu amb una X les que corresponguin)
Ser resident o estar escolaritzat/ada al Masnou.

Nom del centre: ______________________________________________________

Curs i nivell: _______________________________.

Tenir el domicili del lloc de treball al Masnou (si no es resideix al Masnou).
Tenir algun membre de la família matriculat a l’EMUMM.

5.

Altres dades d’interès
Família nombrosa o monoparental.

6.

Documentació que cal presentar

· Fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (si és menor d’edat del pare/mare/tutor) o de la targeta de residència on consta el NIE si es
tracta de persones estrangeres
· L’original i una fotocòpia de la targeta sanitària individual (TSI ).
Si s’al·lega proximitat en el domicili:
-Certificat de convivència de l’alumne o l’alumna
-Certificat conforme l’alumne està escolaritzat al Masnou (emès per l’escola o l’institut)
-Quan per aquest criteri es consideri el domicili del lloc de treball: còpia del contracte laboral o d'un certificat emès a aquest efecte per
l'empresa. En el cas de treballadors en règim d'autònoms, es té en compte el domicili acreditat a l'Agència Tributària i s'acredita amb una
còpia del formulari de la declaració censal d'alta, modificació i baixa en el cens d'obligats tributaris (model 036).

D’acord amb el que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i legislació tributària d’aplicació, les dades
personals que subministreu s’incorporaran al fitxer automatitzat “Gestió tributària” del qual Musicop, SCCL. és responsable.
Les dades personals seran objecte de tractament per a la finalitat exclusiva de realitzar la gestió tributària i recaptatòria de Musicop, SCCL, per al servei
d’EMUMM.
Les dades personals només seran cedides als òrgans judicials o a autoritats administratives, si una llei ho estableix preceptivament, segons allò establert a
l’article 21 de la LOPD i la legislació tributària d’aplicació.
Podeu exercir els drets d’oposició, accés, rectificació i cancel·lació que legalment us corresponen dirigint-vos a Musicop, SCCL. info@musicop.cat 665328100

Data

Signatura de la persona sol·licitant

