Número sol·licitud

SOL·LICITUD DE PREINSCRIPCIÓ
Centres d’ensenyaments de música sostinguts amb fons públics

CURS: 20 ____ - 20 ____

Escola Municipal de Música d’Olot Xavier Montsalvatge
Dades de l’alumne/a
DNI:

Codi del centre: 17005297

Cognoms:

Nom:

Adreça:

Telèfon fix:

Localitat:

CP:

Data de naixement:
Familiars al centre

/

/

Família nombrosa

Nom:

Nom i cognoms del PARE/TUTOR:
Telèfon mòbil:

NIF:
Correu electrònic:

Nom i cognoms de la MARE/TUTORA:
Telèfon mòbil:

NIF:
Correu electrònic:

Estudis de règim general que l’alumne/a farà el proper curs
Nom del centre:
Nivell educatiu i curs:
Declaració del pare, mare, tutor/a, o de l’alumne/a major d’edat
Jo,

, com a

declaro que les dades que faig constar en aquest document són certes.

Signatura

Olot, _____ /_____ / ________

Orientacions per a la matrícula (a omplir pel centre)
Nivell: ___________________________ Instrument/s: __________________________________________
Ha de fer prova de nivell
INFORMACIÓ IMPORTANT
 La pre-inscripció és gratuïta.
 El fet d’omplir la sol·licitud de pre-inscripció no garanteix la plaça.
 L’import de la matrícula es cobrarà encara que sigui baixa inicial.
 La comunicació ordinària amb els alumnes/famílies és a través de correu electrònic.
 Baixa: Si un alumne vol donar-se de BAIXA, ha de comunicar-ho per escrit a la secretaria de l’Escola mitjançant l’imprès de baixa.
La baixa serà efectiva a partir del mes següent a la recepció de l’esmentat imprès.
 Protecció de dades:
Responsable del tractament: Ajuntament d’Olot - Passeig Bisbe Guillamet, 10 - 17800 Olot - Tel. 972 27 91 00 - atencioalciutada@olot.cat - http://www.olot.cat
Dades de contacte del delegat de protecció de dades: dpd@olot.cat - Ajuntament d’Olot - Passeig Bisbe Guillamet, 10 - 17800 Olot - Tel. 972 27 91 18
Finalitat del tractament: Gestió i control de sol·licitants i beneficiaris de les accions formatives o impartides desenvolupades des de l’Ajuntament. Gestió de l’Escola
Municipal d’Expressió i l’Escola Municipal de Música.
Base jurídica: Compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament. Les dades són obligatòries per tramitar la sol·licitud.
Destinataris: Les vostres dades no es cediran a tercers, excepte que una norma legal ho autoritzi.
Drets de les persones: Podeu accedir a les vostres dades, rectificar-les o suprimir-les, oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la limitació, en els termes establerts a la
Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades personals i garantía dels drets digitals, enviant la vostra sol·licitud a l’adreça de l’Ajuntament d’Olot o
mitjançant la seva seu electrònica https://seu-e.cat/ca/web/olot. Podeu consultar els formularis a la pàgina web apartat tràmits, catàleg de tràmits, LOPD.
Termini de conservació de les dades: Mentre es mantingui la vigència de la comunicació.
Reclamació: Podeu presentar una reclamació a l’Ajuntament d’Olot, en paper o mitjançant la seu electrònica de l’Ajuntament d’Olot - https://seu-e.cat/ca/web/olot

Documentació necessària per a la matrícula
 Fotocòpia del DNI del nen/a i dels pares  Fotocòpia de la TARGETA SANITÀRIA del nen/a  Ordre de DOMICILIACIÓ BANCÀRIA
ESCOLA DE MÚSICA AUTORITZADA PEL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
Av. Anselm Clavé, 7 - 17800 OLOT - 972 27 00 44 - http://escolademusica.olot.cat - escolademusica@olot.cat
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Criteris d’admissió i baremació




ALUMNES NOUS
Criteri d’assignació de places
L’assignació de places pretén afavorir la matriculació dels alumnes empadronats a Olot ja que l’Escola és de titularitat
municipal. També, es té en compte l’existència de germans matriculats al centre amb l’objectiu de facilitar
l’organització familiar. És per això que s’han establert els següents barems:
 Per estar empadronat a Olot: 10 punts
 Per estar empadronat a algun poble de La Garrotxa que no sigui Olot: 5 punts
 Per estar empadronat fora de la Garrotxa: 0 punts
Aquest criteri s’haurà d’acreditar amb el DNI del pare, la mare o del tutor legal o bé amb el full d’empadronament.
 Pel fet de tenir un o més germans al centre o ser fill/a d’un professor/a: 5 punts
Aquest criteri l’acreditarà el propi centre
Observacions per als NOUS ALUMNES






L’assignació de places dels alumnes que obtinguin la mateixa puntuació es farà per sorteig. El sorteig, el
portaran a terme els membres de l’equip directiu conjuntament amb els membres de la junta de l’AMPA.
S’informarà a la cartellera de l’Escola del dia i hora de la seva realització per si algú hi vol assistir.
Els alumnes que facin la preinscripció fora del termini no tenen puntuació i se’ls assignarà la plaça per ordre
d’entrada de la sol·licitud de preinscripció.
Els alumnes que no tinguin plaça queden en llista d’espera. En cas que quedi una plaça lliure se’ls avisarà per
telèfon.
Els alumnes que han de triar instrument i que no puguin fer la matrícula el dia i hora assignats caldrà que
truquin a l’Escola per tal de canviar la data de l’entrevista amb l’equip directiu, que sempre serà posterior a
l’hora que tenien assignada.
Els alumnes que no facin la matriculació en el termini establert perdran la plaça i es procedirà a la
matriculació dels alumnes que queden en llista d’espera.

ALUMNES ACTUALS
Ordre de matriculació
L’ordre de matriculació pretén afavorir els alumnes que estan cursant els plans que tenen més dedicació horària i les
famílies que tenen més alumnes a l’escola per facilitar l’organització familiar. És per això que s’han establert els
següents barems:







Alumnes dels plans Sensibilització, Iniciació, Nivell elemental i Nivell mitjà: 10 punts
Alumnes dels plans Instrumental i Joves i adults: 5 punts
Alumnes que només fan l’assignatura d’instrument: 0 punts
Per ser fill/a d’un professor del centre: 5 punts
Per tenir germans al centre: 3 punts per cada germà
Per tenir una discapacitat reconeguda: 10 punts

Observacions per als ALUMNES ACTUALS







L’ordre de matriculació dels alumnes que tenen la mateixa puntuació es farà per sorteig. El sorteig, el
portaran a terme els membres de l’equip directiu conjuntament amb els membres de la junta de l’AMPA.
S’informarà a la cartellera de l’Escola del dia i hora de la seva realització per si algú hi vol assistir.
La matriculació es farà per unitat familiar amb l’objectiu de facilitar l’organització de cada família. Es tindrà en
compte la puntuació del membre que tingui la puntuació més elevada.
Els alumnes que facin la confirmació de matrícula fora del termini no tenen puntuació i se’ls donarà dia i hora
per fer la matrícula per l’ordre d’entrada de la sol·licitud de confirmació de matrícula.
En cas de no poder fer la matriculació el dia i hora assignats caldrà trucar a l’Escola per canviar la data de
l’entrevista amb l’equip directiu, que sempre serà posterior a l’hora que tenien assignada.
Es farà una reserva de places per als alumnes que escullen instrument per primera vegada per tal de garantir
l’equilibri de la plantilla instrumental a cada curs.
Els alumnes que escullen el segon instrument per primera vegada, se’ls assignaran els horaris durant el mes
de setembre.
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