CURS ESCOLAR

SOL·LICITUT D'ADMISSIÓ

20_____/20_____

ESCOLA DE MÚSICA
Abans d'emplenar i entregar esta sol·licitud, li recomanem que pel seu propi interés consulten la informació recollida en el
Butlletí d'Informació General del centre, on es recull la informació dels diferents aspectes que comporta formalitzar la matrícula.

NIA:

DADES D'IDENTIFICACIÓ DE L'ALUMNE/A
COGNOMS:

(obligatori)

□ HOME D.N.I./N.I.F.:

NOM:

□ DONA
Data de naixement: _____/_____/_______ Municipi de naixament:
Protecció de dades. En tots els aspectes relacionats amb el tractament i procediments de protecció de dades i per tal de fer efectiva tota la normativa vigent al respecte,
en la publicació de llistats el centre garantirà la privacitat de les persones que es relacionen en aquests, mitjançant procediments d’anonimització de les dades
personals, de manera que únicament s’indicarà el nombre de NIA. Qués és el NIA? El nombre d’identificació del’alumne/a (NIA) es composa per 8 xifres i identifica a
cada alumno/a que cursa estudis no universitaris en la Comunitat Valenciana. Com puc saber quin és el NIA? Poden consultar el NIA en el butlletí d'avaluació de

DADES D'IDENTIFICACIÓ DE: PARE/MARE/TUTOR-A en el cas de que el sol·licitant siga menor d'edat

□ HOME D.N.I./N.I.F.:

NOM:

COGNOMS:

□ DONA
Telèfons de contacte:

Adreça electrònica:

□ HOME D.N.I./N.I.F.:

NOM:

COGNOMS:

□ DONA
Telèfons de contacte:

SOL·LICITA:

Adreça electrònica:

L'admissió de l'alumne/a durant el pròxim curs escolar, per a cursar ensenyaments musicals
corresponents al curs i nivell que més avall s'indica:

INICIACIÓ:
PREPARATORI:

1r - 4 ANYS

□

2n - 5 ANYS

□

3r - 6 ANYS

Anys complits o a complir abans del 31 de desembre de l'any en què se sol·licita plaça.

7 ANYS

ENSENYANCES ELEMENTALS

□

□

Anys complits o a complir abans del 31 de desembre de l'any en què se sol·licita plaça.

1r □

2n □

3r □

4rt □

Edat mínima requerida 8 anys complits o a complir abans del 31 de desembre de l'any en què se sol·licita plaça.

□ FORMACIÓ MUSICAL PERSONES ADULTES - 1r Curs de Llenguatge Musical:
□ ENSENYAMENTS MUSICALS NO FORMALS. INDIQUE L'ESPECIALITAT O ASSIGNATURES QUE DESITJA CURSAR:
DECLARA:

Que el curs actual en la unitat familiar concorren les següents circumstàncies:

□ Germans de la persona sol·licitant que el pròxim curs escolar es troben en el centre.
□ Pares o tutors treballadors del centre.
□ Pares, mares o tutors legals o germans que siguen músics en actiu d'alguna de les

agrupacions de la Societat Musical d'Alzira durant els dos últims anys consecutius.

□

Pares, mares o tutors legals o germans que tinguen la condició de músic professional
de la Societat Musical d'Alzira.

□ Condició de soci en la mateixa unitat familiar (sol·licitant, pares, tutors, germans).
□

Aspirants que sòn socis en el moment de sol·licitar l'admissió i que el curs anterior sol·licitaren ja la

seua admissió i quedaren en llista d'espera per a ocupar una vancant.
Pare, mare, tutor legal, o l'alumne en cas de que l'alumne siga major d'edat:

Signatura:
"En compliment del que establix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Carácte Personal, li informem que les dades que vosté facilita
de forma voluntària passaran a formar part d'un fitxer propietat de Societat Musical d'Alzira i s'utilitzaran per a la GESTIÓ DE CLIENTS COMPTABLE, FISCAL I
ADMINISTRATIVA, VIDEOVIGILANCIA, GESTIÓ DE DADES D'ALUMNES I PARES O REPRESENTANTS LEGALS. Així mateix li informem que pot ejercitar els seus drets

DIRECCIÓ DE L'ESCOLA DE MÚSICA DE LA SOCIETAT MUSICAL D'ALZIRA

