ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA PAU CASALS – EL VENDRELL
SOL·LICITUD DE PREINSCRIPCIÓ CURS 2021-2022
1.

DADES PERSONALS:

Dades Alumne/a (obligatori omplir aquest apartat)
Nom:

1r cognom:

Data naix.:

Correu-e:

2n cognom:

NIF:
Mòbil:

Dades Tutor 1 o Alumne major d’edat (obligatori omplir aquest apartat)
Nom:

1r cognom:

2n cognom:

NIF:

Adreça:

Població:

C.P.:

Correu-e:

Telèfon 1:

Telèfon 2:

Dades Tutor 2
Nom:

1r cognom:

2n cognom:

NIF:

Adreça:

Població:

C.P.:

Correu-e:

Telèfon 1:

Telèfon 2:

2.

ENSENYAMENT DE RÈGIM GENERAL (Escola / Institut):

Centre:

3.

☐ SÍ

Quines?

HAS REALITZAT ESTUDIS DE MÚSICA/DANSA AMB ANTERIORITAT?

☐ NO

5.

Hora de sortida tarda:

NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS (NEE) (en cas afirmatiu, heu d’adjuntar informe)

☐ NO

4.

Municipi:

☐ SÍ

Quins?

ESTUDIS QUE SOL·LICITA CURSAR:

☐ MÚSICA I MOVIMENT 4 anys

☐ MÚSICA I MOVIMENT 5 anys

(Obligatori posar les 3 opcions)
☐ BÀSIC 2
Instrument: Opció 1:

Opció 2:

☐ BÀSIC 1

Opció 3:

(caldrà fer prova per determinar el nivell corresponent)
☐ BÀSIC (3-6)

☐ AVANÇAT (1-6)

Instrument:

☐ AMPLIACIÓ (1-6)

☐ ADAPTACIÓ

Nivell orientatiu:

DANSA
☐ PREBALLET (de 4 a 6 anys)

☐ DANSA CLÀSSICA 1 (de 7 a 9 anys)

☐ DANSA CLÀSSICA 2 (a partir de 10 anys)

☐ DANSA JAZZ (a partir de 15 anys)

ADULTS i MÚSICA OBERTA
☐ Llenguatge Musical ADULTS

☐ Instrument ADULTS:

☐ Cor Zóngora

☐ Cor Veus Blanques

☐ Cor Bàsic

☐ Educació de la Veu

☐ Educació Corporal

☐ Combo

☐ Música de cambra

☐ Conjunt de Violoncels

☐ Conjunt Orff

☐ Música i Noves Tecnologies

☐ Introducció a l’harmonia Moderna

☐ Iniciació a la direcció

☐ Història de la música

☐ Orquestra Cordes al Vent

☐ Orquestra Simfònica BP

☐ Grup de Vent

☐ Conjunt de guitarres Ferran Sors

☐ Conjunt de guitarres Anido

☐ Preparació proves accés a Superior

De conformitat amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals, us informem que les dades de caràcter personal que ens faciliteu a través d'aquest
formulari seran objecte de tractament i s'incorporaran a una base de dades que és responsabilitat de l’Ajuntament del Vendrell, amb domicili Plaça Vella, 1, 43700 del Vendrell. La
finalitat del fitxer i del tractament de les dades és poder gestionar la present sol·licitud i mantenir la relació i la comunicació administrativa amb l’escola de música. 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 enviant un correu electrònic a
escolamusica@elvendrell.net

6.

DADES A EFECTES DE BAREM:

Criteris generals de prioritat:
a)

b)
c)
d)
e)

Criteris complementaris (utilitzats en cas d’empat):

Proximitat al centre (només una opció):
☐ Empadronat al Vendrell (5 punts)
☐ Pare/Mare/Tutor-a treballa al Vendrell (2 punts)
☐ Fill/a del personal del centre (6 punts)
☐ Germans o pares al centre (4 punts)
☐ Edat idònia (3 punts)
☐ Prova de nivell (fins a 10 punts)

☐ Haver fet la preinscripció i no haver obtingut plaça el curs
anterior (1 punt)
☐ Família nombrosa o monoparental (1 punt)

Juntament amb aquesta sol·licitud de preinscripció, o durant el termini establert per fer-la, cal presentar la documentació corresponent.
Les sol·licituds presentades que no tinguin tota la documentació necessària que es requereix no seran considerades vàlides.
Si durant aquest termini no s'acrediten les circumstàncies al·legades en la sol·licitud de preinscripció, el criteri afectat no es considerarà i es
perdran els punts corresponents.

Aquesta sol·licitud i tota la documentació que se sol·licita s’ha d’enviar per correu-e a: emmpac.info@gmail.com

7.

DECLARACIÓ:

En/na

, amb NIF

,

com a pare ☐ / mare ☐ / tutor legal ☐ / alumne major d’edat ☐ , declaro que són certes les dades que consten en aquest document, que
he llegit tota la informació que hi consta, i accepto les condicions de pagament i la gestió de les baixes que s’hi expliciten.
Data:

Signatura:

Documentació per a la preinscripció del curs 2021-2022:







Sol·licitud de preinscripció degudament omplerta.
Fotocòpia del llibre de família (o altres documents relatius a la filiació). Si l'alumne està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament
de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya.
Fotocòpia del document nacional d'identitat (DNI) de l’alumne i del pare/mare/tutor legal o de la targeta de residència on consta el NIE si es tracta de
persones estrangeres. Les dades d'identificació o de filiació de l'alumnat estranger es poden acreditar amb el document d'identitat, el passaport o el llibre
de família del país d'origen.
Volant empadronament familiar (només per empadronats al Vendrell).
Quan es consideri el domicili del lloc de treball, cal presentar una còpia del contracte laboral o d'un certificat emès a aquest efecte per l'empresa. En el cas
de treballadors autònoms, es té en compte el domicili acreditat a l'Agència Tributària i s'ha de presentar una còpia del formulari de la declaració censal
d'alta, modificació i baixa en el cens d'obligats tributaris (model 036).
En el cas de família nombrosa o família monoparental fotocòpia del carnet de família vigent.

Documentació que s’ha de presentar en el moment de la matrícula:



Fotocòpia de la primera pàgina de la llibreta o compte corrent on s'han de cobrar els rebuts.
Document SEPA omplert i signat (el podeu descarregar del web de l’escola de música).

Condicions de pagament:
-

-

L'obligació de pagar el preu públic corresponent neix en el moment de formalitzar la matrícula.
El pagament del preu públic es farà mitjançant domiciliació bancària.
Els rebuts es cobraran en les dates orientatives següents:

Matrícula: 1 cobrament anual; 20 de juliol.

Quotes: 10 cobraments mensuals entre els mesos de setembre a juny; dia 20 del mes corresponent.
Quan hi hagi tres rebuts pendents de pagament, la baixa de l'alumne serà automàtica.
En aquells casos en què hi hagi rebuts pendents de pagament, s'hauran de fer efectius si es vol garantir la continuïtat en els estudis, ja que sinó, la
matrícula es considerarà nul·la i perdrà tots els efectes.
Es cobrarà la devolució dels rebuts bancaris amb un 5% de càrrec.

Terminis i condicions per donar-se de baixa:
Els alumnes que desitgin donar-se de baixa ho hauran de notificar per escrit, mitjançant sol·licitud de baixa corresponent presentada a l'Escola Municipal de
Música Pau Casals del Vendrell, amb els efectes següents:
Encara que s'hagi formalitzat la matrícula, fins el 30 de juny es podrà presentar la renúncia a la continuïtat i no es considerarà realitzada la matrícula; per
tant, no hi haurà l'obligació de pagament.
A partir de l'1 de juliol, la formalització de matrícula es considerarà efectiva i l'import abonat en concepte de matrícula no es retornarà.
En relació amb les quotes mensuals, en cas que un alumne es doni de baixa en els estudis, no es retornarà l'import dels rebuts que ja s'hagin emès o
abonat fins a aquell moment.
Els rebuts es generen el dia 1 de cada mes, per tant, la sol·licitud de baixa s'ha de lliurar a secretaria abans de l’últim dia del mes per poder-se fer efectiva
el mes següent i per no girar el rebut del proper mes.
De conformitat amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals, us informem que les dades de caràcter personal que ens faciliteu a través d'aquest
formulari seran objecte de tractament i s'incorporaran a una base de dades que és responsabilitat de l’Ajuntament del Vendrell, amb domicili Plaça Vella, 1, 43700 del Vendrell. La
finalitat del fitxer i del tractament de les dades és poder gestionar la present sol·licitud i mantenir la relació i la comunicació administrativa amb l’escola de música. 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 enviant un correu electrònic a
escolamusica@elvendrell.net

