
Sol·licitud d’inscripció a l’Escola Municipal d’Art · Curs 2022-2023

Escola Municipal d’Art

Nom del titular de la domiciliació bancària

DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

IBAN + NÚMERO DE COMPTE

Nom i cognoms Data de naixement / /

DNI / NIE Antic alumne (Curs 2021-2022)

Nom i cognoms de la mare / tutora DNI / NIE

Nom i cognoms del pare / tutor DNI / NIE

Adreça PoblacióCP

Telèfon / Mòbil Correu-e

1   Dilluns, dimecres i divendres · 18-20 h (45 euros/mes)

2   Dimarts i dijous · 10-12 h (35 euros/mes)

3   Dilluns i dimecres · 10-12 h (35 euros/mes)

Curs 2022-2023 · Del 3 d'octubre de 2022 al 30 de juny de 2023

Grups adreçats a joves i adults

4   Dimarts i dijous · 18-20 h (35 euros/mes)

Curs adreçat a nens/nenes de 6 a 12 anys

* marqueu el vostre horari i grup

Declaració del pare, mare, tutor/a, o de l’alumne/a major d’edat , com a

Declaro que les dades que faig constar
en aquest document són certes

Castell-Platja d’Aro d

Observacions

Signatura
de

CURSOS DE DIBUIX I PINTURA



Drets d’imatge · Amb la signatura d’aquest document

SI
Autoritzo que la meva imatge i/o del meu �ll/�lla pugui aparèixer en fotogra�es o en �lmacions corresponents a activitats
escolars organitzades per l’Escola per a la seva difusió pública no comercial, a la web, xarxes socials, revistes, en qualsevol
medi per part de l’ Ajuntament.

NO autoritzo a la utilització de la imatge.

PROTECCIÓ DE DADES
Les dades de caràcter personal que ens ha proporcionat seran tractades i incorporades en un �txer denominat CULTURA
responsabilitat de AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D’ARO , i essent la seva �nalitat gestionar i controlar les activitats
organitzades des de la regidoria de Cultura. Amb la signatura d’aquesta instància vostè autoritza expressament al seu tractament.
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, recti�cació, cancel·lació i oposició a:
Mn. Cinto Verdaguer, 4 de 17250 Platja d’Aro

La comunicació ordinària amb els alumnes/famílies és a través de correu electrònic

BAIXA
L’alumne haurà de comunicar per escrit mitjançant instància a l’Ajuntament la baixa abans de finalitzar
l’últim dia hàbil del mes a partir del qual es produeix la baixa.
En cas contrari es girarà el rebut corresponent.

Presentació de sol·licituds · De l'1 al 18 de setembre de 2022

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR PER REGISTRE O VIA TELEMÀTICA

- Instància genèrica
- Fotocòpia del DNI/NIE de l’alumne/a i dels pares (en el cas de menors)
- Full de sol·licitud d’inscripció
- Confirmació de places del 22 al 23 de setembre de 2022

CALENDARI DEL CURS 2022-2023

Del 3 d'octubre de 2022 al 30 de juny de 2023

VACANCES
Nadal
Del 22 de desembre del 2022 al 8 de gener de 2023 (ambdós inclosos)
Setmana Santa
De 8 al 10 d'abril de 2023 (ambdós inclosos)
Dies festius del curs 2022-2023
2022: 12 i 31 d'octubre, 1 de novembre, 5, 6 i 8 de desembre
2023: 16, 17 i 20 de febrer, 1 de maig

Ajuntament de
Castell d’Aro, Platja d’Aro i S’Agaró
Regidoria de Cultura i Ensenyament
+34 972 816 192  cultura@platjadaro.com
ciutada.platjadaro.com
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