..........de........................de 2022
Núm...........

Escola de Dansa
PREINSCRIPCIÓ CURS 2022-2023

Alumnes Nous

NOM I COGNOMS..................................................................................................

DATA DE NAIXEMENT ........./............/..............

ADREÇA.................................................................................................... Núm...................... Pis...........................................................
POBLACIÓ........................................................................ ........................................................CP............................................................
TELÈFON FIX:..................................................................TELÈFON MÒBIL:............................................................................................
ADREÇA DE CORREU ELECTRÒNIC (EN MAJÚSCULES, SI US PLAU) ....................................................................................................
A QUINA ESCOLA VA EL VOSTRE FILL/A?....................................................................

HORA DE SORTIDA...................................

PUNTS (a omplir pel centre)

........................

És resident a Mollet del Vallès ?
Si 

....................

No 

Té germans al Centre o el pare i/o la mare hi treballen?
Si 

....................

No 

No és resident a Mollet del Vallès però el pare i/o la mare treballen a la ciutat?
Si 

....................

No 

Ha fet la preinscripció anteriorment (dins del termini puntuable) i no ha pogut obtenir plaça?
Si 

No 

....................

Quantes vegades?
A PARTIR DE 8 ANYS (Nascuts de 2014 en endarrere) (PROVA DE NIVELL)
Ha fet dansa?.......................... Quants anys?............................................................................................................................................
On?.............................................................................................................................................................................................................
OBSERVACIONS...............................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................
Signatura

Les vostres observacions referents a horaris es tindran en compte a nivell orientatiu, però l'escola no pot garantir l'adaptació a les vostres
necessitats horàries.

RESGUARD PREINSCRIPCIÓ CURS 2022-2023

Escola de Dansa

Nom i Cognoms....................................................................................................................................................
Segell del Centre

Número..........................

Mollet del Vallès,...............de..............................................de 2022
*L’escola es reserva la possibilitat de no obrir un grup si aquest no arriba als 9 alumnes.
*La no formalització de la matrícula en el termini establert s'entendrà com la renúncia a la plaça.

“Per motius de l’emergència sanitària, i en funció de les mesures decretades pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya,
els terminis de preinscripció i matrícula, l’inici del curs escolar, els horaris, així com les places ofertades i/o altres aspectes podrien variar.
Amb la voluntat de dotar de la màxima transparència al procés, qualsevol canvi serà immediatament informat a les famílies preinscrites”
L’informem que el responsable del tractament de les dades de l’alumne, pares o representants legals recollides a través del formulari de preinscripció a l’Escola Municipal de Música i Dansa és l’Institut
Municipal d’Educació de Mollet del Vallès amb adreça a Plaça Major, 1, 08100 Mollet del Vallès, telèfon 93 563 51 25 i correu electrònic ime@molletdelvalles.cat. Aquestes dades seran tractades amb la
finalitat d’atendre la seva sol·licitud de plaça a l’escola sota la base jurídica del seu consentiment exprés. Les dades de contacte del delegat de Protecció de dades són dprotecciodades@molletvalles.cat .
L’informem que les dades podran ser cedides a les Administracions publiques, sempre que respongui al compliment d’una obligació legal. No es preveuen transferències internacionals de dades. Les
dades es conservaran fins a l’inici del curs, llevat que s’hagin de conservar pel compliment d’una obligació legal. En tot moment pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat, així com
els drets de limitació i oposició al tractament davant el responsable del tractament a l’adreça postal Plaça Major, 1, 08100 Mollet del Vallès o bé per correu electrònic dprotecciodades@molletvalles.cat,
adjuntant fotocopia del DNI o equivalent. Així mateix, té dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de control.

C/ Castelao, 2 Can Gomà 08100 Mollet del Vallès
Telèfon: 93.570.68.51 emusica@molletvalles.cat
www.emmusicamolletvalles.cat

