
   
 

 
DANSA CURS 2019-2020 

 

PLAÇA MAJOR, 11 08389 PALAFOLLS (BARCELONA) 

TELÈFON 93 7620043  TELEFAX 93 7652211  E-MAIL palafolls@palafolls.cat 

 

PREINSCRIPCIÓ ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA I DANSA DE PALAFOLLS 
 

1.- DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT, PARE,MARE O TUTOR 
 

Nom i cognoms :      
 

DNI: 
  

Edat: 

 Adreça : 
  
  

Municipi : 
  

Codi Postal: 

Telèfon : 
 

Fax: 
 

Adreça electrònica: 

 

           Volem relacionar-vos electrònicamemt amb l’Ajuntament. En qualsevol moment podreu canviar el mitjà de 
comunicació.  
 

2.-DADES DE L’ALUMNE 
 

Nom i cognoms :      
 

DNI: 
  

Data de naixement: 

 Adreça : 
  
  

Municipi : 
  

Codi Postal: 

Telèfon : 
 

Fax: 
 

Adreça electrònica: 

 

3.- CURS EMMID DANSA 
 

Edat Curs Escolar DANSA  

 3-5 P3-P4 Melody 19,80€ 

 5-6 P5 Preballet I 19,80€ 

 6-8 1er i 2n. Primària Preballet II 31,68€ 

 8-11 3er, 4 art i 5è. Primària Ballet. Elemental I 31,68€ 

 11-15 6è Primària a 3er ESO Ballet. Elemental II 31,68€ 

 15-18 4art ESO a 2n. Batxillerat Ballet. Elemental III 31,68€ 

 8-11 3er, 4 art i 5è. Primària Contemporani I 19,80€ 

 11-15 6è Primària a 3er. ESO Contemporani II 31,68€ 

 15-18 4art ESO a 2n. Batxillerat Contemporani III 31,68€ 

 Majors 18   Balls de Saló Adults 23,76€ 

 

En cas de no arribar al nombre mínim d’alumnes matriculats no s’obrirà matrícula del curs corresponent. 
Els grups s’organitzaran segons les edats indicades, existint la possibilitat que alguns alumnes siguin 
redistribuïts en altres grups per raó del seu nivell artístic 
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4.- BAREM DE CRITERIS:   en cas d’existir major demanda que oferta, s’estableixen els següents criteris 

d’admissió d’alumnes per al curs 2019-2020. 

Declaro que de conformitat amb el barem d’admissió d’alumnes aprovat per l’Ajuntament compleixo amb els 
següents requisits, i autoritzo de forma expressa a l’Ajuntament a la seva comprovació 
 

 Empadronats a Palafolls: 2 punts 

 Alumnes del últim curs al EMMID: 3 punts 

 Alumnes que tinguin germans matriculats a l’escola i que estiguin empadronats a Palafolls: 2 punts 

 Alumnes que hagin cursat algun curs al EMMID en els darrers 5 anys, exclòs el curs 2018-2019: 1 punt 

 

 

5.- BONIFICACIONS:  aprovades segons l’ordenança fiscal del servei núm. 16  
 

 5% de la mensualitat, a partir del segon fill. La bonificació s’aplicarà sobre la quota a pagar del segon, 

tercer i successius fills, mai sobre el primer. 

 

 
La falsedat en les dades consignades en el full de preinscripció amb dret a baremació  comportarà la pèrdua de la 
puntuació. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ho sol·licita: 
______________________________________, ______ de/d’ ___________________ de 20_____ 
Signatura, 
 

 
 
 
 
 
Informació bàsica de protecció de dades personals 
Responsable del tractament: Ajuntament de Palafolls. 
Finalitat: gestió de les inscripcions, identificació de les persones inscrites i gestió de l’Escola Municipal de Música de Palafolls. 
Legitimació: les dades es tracten en compliment d’interès públic (art. 6.1.e RGPD) i compliment d’una relació contractual (art. 6.1.b RGPD). 
Destinataris: les dades no es comuniquen a altres persones. 
Drets de les persones interessades: es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició al tractament i sol·licitud de la limitació del 
tractament adreçant-se a l’Ajuntament de Palafolls. 
> Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a www.palafolls.cat 

 
 
 
D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de Desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les seves dades seran incorporades en el corresponent fitxer 
per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El Responsable del Fitxer és l’Ajuntament de Palafolls i podrà dirigir-se personalment o per correu convencional a la Plaça Major, 11, 
per exercir els seus drets d’accés, rectificació i cancel·lació de les seves dades personals.  

 

IL·LM. SR. ALCALDE DE L’AJUNTAMENT DE PALAFOLLS 
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