
FULL PREINSCRIPCIÓ NOUS ALUMNES  CURS 2020-2021 
Nom i cognoms ALUMNE/A 

 
Data de naixement 

Domicili Codi Postal 

Telèfon de contacte 

 
Altres telèfons Correu electrònic 

Nom pare/mare/tutor (menors) 

 
DNI pare/mare/alumne/a 

 
 
 
 
 
 
 

INFANTS 

 ANY DE 
NAIXEMENT 

DIES HORA MARCAR 
UNA OPCIÓ 

Llenguatge musical 2016 Divendres 17:00-17:45  

Divendres 17:45-18:30  

Iniciació a la dansa 1 2015 Dimarts i dijous 17:00-18:00  

Dilluns i dimecres 18:00-19:00  

Iniciació a la dansa 2 2014 Dimarts i dijous 17:00-18:00  

Dilluns i dimecres 18:00-19:00  

Iniciació a la dansa 3 2013 Dilluns i dimecres  17:00-18:00  

Dimarts i dijous 18:00-19:00  

Dansa creativa 1 2012 Dilluns i dimecres 18:00-19:00  

Dansa clàssica 1 2012 Dimarts i dijous  18:00-19:00  

Dansa espanyola inici 2012 Divendres 17:30-19:00  

 
 
 
 

ADULTS 

Jazz adults Dilluns i dimecres 21:15-22:30  

Clàssic Dilluns i/o dimecres 20:00-21:15  

Hip Hop/Funky inici Dilluns  15:30:16:30  

Flamenc inici Dimecres i/o divendr 20:30-21:45  

Flamenc avançat Dilluns/ dijous 21:15-22:30  

Calaix  Divendres 19:30-20:30  

Dinàmica Corporal  Dilluns i/o dimecres 15:30-16:30  

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DECLARO que són certes les dades consignades en aquesta sol·licitud. 
Primer: Que compleixo tots els requisits que consten en aquest formulari i em comprometo a aportar els justificants de la documentació adjunta a requeriment de l'Ajuntament de 
Castelldefels. Segon: Que les dades consignades en aquest formulari i en els documents adjunts són certes i soc coneixedor de que la seva inexactitud o falsedat podran comportar perjudicis 
que en dret corresponguin. Tercer: Que autoritzo a l'Ajuntament de Castelldefels a fer les comprovacions necessàries, fins i tot davant altres Administracions o Entitats Públiques, sobre la 
informació i el compliment de les dades declarades. Quart: en cas de que les dades siguin errònies, la preinscripció quedarà anul·lada. 

En compliment de la normativa de protecció de dades (RGPD 679/2016 i LOPDGDD 3/2018) l’Ajuntament de Castelldefels, com a responsable del 
tractament informa que tractarà les dades facilitades a través d’aquest formulari per gestionar la matrícula a l’escola així com les tasques 
organitzatives pròpies del curs. El tractament estarà legitimat per l’exercici de les funcions públiques pròpies d’aquesta administració. Les dades 
no seran cedides a tercers excepte en cas d’existir una obligació legal i seran conservades mentre duri la finalitat i se’n puguin derivar 
responsabilitats.  
Si vol exercir els seus drets d’accés, rectificació, oposició, supressió i limitació del tractament, ho podrà fer dirigint-se a l’Oficina d’Atenció 
Ciutadana  
En cas de considerar que els seus drets de protecció de dades han estat vulnerats, podrà presentar una reclamació davant de l’Autoritat Catalana 
de Protecció de Dades www.apdcat.gencat.cat. 

Signatura     Data: Castelldefels, a 

CRITERIS DE PUNTUACIÓ SI NO 
Germans/es escolaritzats a l'Escola Municipal de Dansa   
Pares/mares-fills/es escolaritzats a l'Escola Municipal de Dansa   
Domicili a Castelldefels (*exclou el següent)   
Lloc de treball a Castelldefels (alumne/pare/mare) (* exclou l'anterior)   
Discapacitat (alumne/a pare/mare/germans igual o superior al 33%   
Família nombrosa o monoparental   

   

http://www.apdcat.gencat.cat/
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