Escola Municipal de Música d’Aielo de Malferit “LLORENÇ BARBER”
Av/ Santíssim Crist, 5 (Edifici Multiusos) 46812 Aielo de Malferit (València)
Tel: 626515052 escolamusica@hotmail.es
https://www.facebook.com/esmuaielo

SOL·LICITUD DE BAIXA ESCOLA MUNICIPAL DE MUSICA.
CURS 2021 - 2022

DADES DE L’ALUMNE:
NOM I COGNOMS.

TELEFON

DNI / PASSAPORT/ ALTRES

DATA DE NAIXIMENT

DIA

MES

CARRER, PLAÇA, ETC.

núm.

MUNICIPI

COD. POSTAL

escal.

ANY

TELEFON

PROVÍNCIA

MAIL

Sol·licita a la Direcció de l’ Escola Municipal de Musica la baixa de les següents
assignatures:
1. ____________________________
2. ____________________________
3. ____________________________
Observacions:
• L’ Escola Municipal de Música passarà el rebut corresponent del mes vigent en el qual es produeix
la baixa.
• No es pot donar de baixa de Llenguatge Musical si l’alumne continua matriculat de qualssevol
instrument. Per a qualssevol consulta al respecte, cal posar-se en contacte en l’Equip Directiu.
• Les assignatures cursades fins al moment de la baixa, així com els resultats obtinguts, passaran a
formar part de l’expedient de l’alumne amb la finalitat de facilitar una futura reincorporació.
Aielo de Malferit, a ........ de .........………….....……….. de ............

Signatura del Pare/Mare /Tutor : __________________________
Incorporació a un fitxer: Les dades facilitades seran incloses en un fitxer, de titularitat municipal, la finalitat del qual és
tenir constància dels documents que s’incorporen al registre d’entrada. La no-comunicació de les dades sol·licitades pot
provocar la no-admissió del seu escrit. Us informem que les vostres dades són objecte de cessió als organismes públics
als quals siga necessari facilitar les vostres dades per a la gestió de la vostra sol·licitud. Conforme al que disposa la Llei
Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, podeu exercitar els vostres drets
d’accés, rectificació, cancel·lació i, si és el cas, oposició, presentant una sol·licitud acompanyada de fotocòpia del vostre
DNI. No obstant, l’ Escola de Musica es reserva el dret de mantindre l’ Expedient Acadèmic.

