EAM LEANDRE CRISTÒFOL 25006033
Cicles Formatius de Grau Superior d’Arts Plàstiques i Disseny
Matrícula Curs 2022 - 2023
DADES PERSONALS ALUMNE/A
Primer
cognom

Segon
cognom

Núm.
IDALU

Núm.
S.S.

Adreça
electrònica

Nom
DNI/NIE/
Passaport
Telèfon
fix

Telèfon
mòbil

Codi
postal

Adreça
Data naixement

Municipi

Lloc de naixement

País de naixement

Nacionalitat

MATRÍCULA CFGS d’APD
☐
Animació
☐
Fotografia
1r
2n
Marca l’especialitat i
☐
Gràfica publicitària
tria el curs
Projecte final
☐
Il·lustració
☐
Projectes i direcció d’obres de decoració (pidod)
MATRÍCULA PARCIAL, Sol en el cas que no et matriculis del curs senser, especifica els mòduls i unitats formatives amb
les seves abreviatures. Exemple 007: UF1, UF2,
Escriu el mòdul i UF’s amb abreviatura

CONVALIDACIÓ dels mòduls i uf’s que sol·licito.
La sol·licitud s’ha de fer apart. La seva aprovació dependra en cada cas de qui correspongui: Centre o Ministeri.
Escriu el mòdul i UF’s que vols convalidar

DADES D’ACCÉS A OMPLIR PEL CENTRE
> Titulació amb que s’accedeix:
> Prova específica

Prova d’accés

> Adjunta documentació per: Exempció SA 50% 0
Escola d’Art Municipal Leandre Cristòfol
C. La Palma, 12 · 25002 Lleida · T. 973 700 362 ·

Exempció a la prova

Accés Directe

Q>

Accés Amb requisits

Q>

Accés Sense requisits Q>

Bonificació FN/ FM/G= 50% 0 E= 75% O

TAXA

https://eamleandrecristofol.paeria.cat/
escoladartmunicipal@paeria.cat

GESTIÓ DE LA MATRÍCULA
La gestió del pagament de la matrícula es pot fer presencialment a la secretaria del centre o mitjançant l’autogestió
online >>>>> www.paeria.cat/oficinavirtualtributaria
La matrícula queda formalitzada una vegada s’ha presentat presencialment o telemàticament durant el termini de
matriculació la següent documentació:
1. el formulari de matrícula,
2. el full d’autoliquidació i
3. el comprovant del pagament
*** Drets de matrícula, un cop abonats, no es retornaran en el cas que es produeixi la baixa de l'alumne/a

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES
Les dades recollides s’incorporaran i tractaran en l’activitat de tractament “Alumnes de l’Escola d’Art Municipal Leandre
Cristòfol”, responsabilitat de l’Ajuntament de Lleida, situat a la pl. Paeria, núm. 1, 25007-Lleida, davant de qui les persones
afectades podran exercir els seus drets. La finalitat del tractament és gestionar el procés d’inscripció a l’Escola d’Art
Municipal Leandre Cristòfol, l’exercici de la funció educativa en general, així com les activitats que se'n derivin. El
tractament és necessari per executar un contracte en el qual l'interessat és part o bé per aplicar mesures precontractuals
a petició seva, en relació a la prestació del servei educatiu de l’Escola d’Art Municipal (art. 6.1 b RGPD). Les dades no es
comunicaran a tercers, llevat dels supòsits previstos en l’ordenament jurídic. Teniu dret a accedir a les dades, rectificarles, suprimir-les, sol·licitar-ne la portabilitat, oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la limitació. Adreça electrònica del
Delegat de Protecció de Dades: dpd@paeria.cat.
INFORMACIÓ DETALLADA en aquest enllaç: www.paeria.cat/protecciodades/escoladart-inscripcio/ca
Lleida, Tria la data

Signatura

