Sol·licitud de preinscripció
Número d’Expedient
Dades del sol·licitant,
Nom alumne/a

DNI/NIE/CIF

Domicili

Població

Codi Postal

Telèfons

e-mail

Dades pare / mare / tutor (si s’escau)
Nom

DNI/NIE

Nom

DNI/NIE

Altres dades de l’alumne/a
Data naixement
Centre escolar on estudia

Curs

Plaça sol·licitada 25006896 Escola Municipal de Bellpuig
Programa
A omplir pels alumnes que han d’escollir l’instrument:
(cal posar tres opcions per ordre de preferència)

Curs

1er

Instrument

2on
3er
A omplir per alumnes que vinguin d’un altre centre d’estudis musicals
Instrument
Curs assolit

Declaració del pare, mare o tutor legal
Jo,
dades que faig constar en aquest document

com a pare/mare/tutor/, declaro que són certes les

“En signar autoritzo a l’Escola Municipal de Música de Bellpuig, en l’àmbit de les seves competències, a fer ús
de les dades personals facilitades per a la tramesa d’informació relativa al centre”.
D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, se
l’informa que les seves dades seran incorporades al fitxer de la nostra escola.
Bellpuig,

31

de

Desembre

de

Signatura

Les dades de caràcter personal que ens ha proporcionat seran tractades i incorporades en un Fitxer
responsabilitat de l’Ajuntament de Bellpuig per a finalitats de tramitacions municipals. Conforme allò
disposat en els articles 15 i 16 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de
Caràcter Personal, li informem que pot exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a C/
Homenatge a la Vellesa, 6, 25250 – Bellpuig (Lleida).

PROGRAMES CURS
SENSIBILITZACIÓ:
Programa de SENSIBILITZACIÓ ( S)
- P3 (3 anys)
- P4 (4 anys)
- P5 (5 anys)
- Iniciació (6 anys- Primer de primària)
- Preliminar (7 anys- Segon de primària) En aquest curs s’introdueix l’instrument
NIVELL ELEMENTAL:
Programa d’APRENENTATGE BÀSIC (AB)
- 1r (8 anys- Tercer de primària)
- 2n (9 anys- Quart de primària)
Programa d’APRENENTATGE d’APROFUNDIMENT (AA)
- 3r (10 anys- Cinquè de primària)
- 4rt (11 anys- Sisè de primària)
GRAU PROFESSIONAL (alumnes que ja han superat el Nivell Elemental ):
Programa d’APRENENTATGE AVANÇAT (AAV)
- 1r
- 2n
- 3r
- 4rt
Programa MÚSICA ACTIVA
MÒDULS:
Programa
-

ADULTS (A)
A (alumnes sense coneixements musicals)
B (alumnes amb coneixements musicals basics)
C (alumnes amb coneixements musicals d¡aprofundiment o avançats)

*Aquesta preinscripció no té validesa com a matrícula però sí dóna dret a la reserva d’una
plaça, sempre i quan després es formalitzi la matrícula pertinent.
*Informarem del període de matriculació per al curs 2013-2014, que tindrà lloc durant el mes
de juny.
*La preinscripció no garanteix la plaça de l’ instrument escollit, ja que l’escola segueix el
següent ordre de preferències a l’hora d’adjudicar -la:
1- Alumnes ja matriculats a iniciació durant el curs 2012-2013
2- Alumnes de les extraescolars que ofereix l’EMMB al CEIP Valeri Serra i al CEIP Marinada de Vilanova
de Bellpuig.
3- Alumnes de nou ingrés que hagin formalitzat la preinscripció
4- Alumnes que de nou ingrés que no hagin fotmalitzat la preinscripció
5- Alumnes adults de nou ingrés
6- Alumnes matriculats a l’escola que desitgin iniciar un segon instrument

