Data_____________Núm._______

Sol·licitud de preinscripció per al curs 2019-2020 al Conservatori Professional de Sabadell
Omplir aquest full només si se sol·licita un trasllat al Conservatori de Sabadell des d’un altre Conservatori o si ja s’ha superat la prova d’accés al curs
19-20 de GP en un altre Conservatori (en cas contrari cal omplir la “Sol·licitud d’inscripció a la prova d’accés i preinscripció per al curs 2019-2020 al
Conservatori Professional de Sabadell”).
Aquest imprès no garanteix la matriculació, la qual està condicionada a les places disponibles i a la nota
que s’obtingui en la prova d’accés. Els alumnes admesos hauran de matricular-se en els terminis establerts.
Abans d’omplir el full llegiu les “Instruccions per a la Reserva, Preinscripció i Matriculació i altres informacions d’interès per al curs 2019-20”.

1.

Dades personals de l’alumne/a

Cognoms i nom de l’alumne/a: _________________________________________________________________________
DNI ____________________ Data de naixement ______________ Lloc de naixement ____________________________
Carrer

______________________________________________________ Núm. ________ Pis ________ Porta ______

CP ___________ Municipi ______________________________________ Província _____________________________
Tutor 1 _______________________________________________ DNI __________________ Telèfon _______________
Correu-e __________________________________________________________________________________________
Tutor 2 _______________________________________________ DNI __________________ Telèfon _______________
Correu-e __________________________________________________________________________________________
2.

Dades del curs 2019-2020

A la l'Annex 2 de la Normativa de preinscripció i matriculació es detallen les assignatures i la càrrega lectiva de les
diferents especialitats del Grau Professional; cal consultar aquesta informació per concretar les assignatures a cursar.
Conservatori en el qual cursa estudis actualment ______________________________________
Curs al qual vol accedir __________________________________________________________
Especialitat instrumental a la qual s’inscriu __________________________________________
Grup de Llenguatge o d’Harmonia:_____________________________________________________________________
Assignatures optatives: ______________________________________________________________________________
______________ _____________________________________________________________________________________________

En cas de necessitats educatives específiques marqueu la casella
3.

Política de protecció de dades
Nom de l’Activitat: Preinscripció del Conservatori. Responsable: Ajuntament de Sabadell.
Finalitat: Tramitació i resolució dels processos d'admissió de l'alumnat de l’Escola Municipal de Música de Sabadell.
Legitimació: Exercici de poders públics (Article 6.1.e del RGPD 2016/679)
Destinataris: Centre educatiu i administració educativa de la Generalitat de Catalunya
Drets d'accés, rectificació, supressió, limitació i d'oposició al tractament, adreçant-vos al correu electrònic
protecciodades@ajsabadell.cat o al correu postal de l'Ajuntament: Pl. Sant Roc, 1 08201, Sabadell
Informació addicional: https://seu.sabadell.cat/seuelectronica/p/PDP_cat.asp
He llegit la informació bàsica sobre protecció de dades i autoritzo el tractament de les dades
Autoritzo a l'Ajuntament per accedir a les dades d'altres administracions per a l'acreditació dels criteris al·legats
Us informem que és necessari indicar que heu llegit la informació bàsica sobre protecció de dades. En cas contrari, no
podreu continuar amb el procés de preinscripció.

4. Declaració del pare, mare o tutor legal de l’alumne/a, o de l'alumne/a major d'edat
Declaro que les dades aportades són certes.
Sabadell _______ de ______________________ de 2019
Signatura:

