
ART 1 de 6 a 8 anys (dilluns)

ART 1 de 6 a 8 anys (dimecres)

ART 2 de 9 a 12 anys (dimarts)

ART 2 de 9 a 12 anys (dijous)

COMIC / IL·LUSTRACIÓ a partir de 12 anys (dimarts)

Vilanoa i la Geltrú,    de   de 20

Signatura

Marca el taller que us agradaria fer:

DADES PERSONALS

Nom:                                                                    DNI/NIE:

Cognom:

Data de naixement: 

Adreça:

CP:                                                                       Municipi:

Correu electrònic:

PARE/MARE/TUTOR LEGAL

Nom:                                                                    DNI/NIE:

Cognom:

Teléfon: 

Correu electrònic:

                                                                    

*La sol·licitud no garanteix una plaça en el taller escollit.
*Les matrícules es faràn en ordre de rebuda de les sol·licituds.
* Les places dels tallers estaràn condicionades per les instruccions que disposin al respecte les administracions competents sobre les 
ratios pemeses d’alumnat per aula.

* Llei de protecció de dades. De conformitat amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, 
us informem que les dades de caràcter personal que ens faciliteu mitjançant aquest formulari, són objecte de tractament i s’incorporen 
a una base de dades, per a l’exercici de les funcions administratives, acadèmiques i docents per a les quals us han estat sol·licitades. Es 
preveuen les comunicacions i les cessions de dades que preceptivament estableix la legislació aplicable en matèria educativa.                                                                                                              

SOL·LICITUD TALLERS INFANTILS I JUVENILS

Residents a Vilanova i la Geltrú

Residents a la comarca

Alumne/a del centre

Nou/va alumne/a

Germans al centre

Família nombrosa o monoparental

Marca amb una X.

DADES A EFECTES DE BAREM
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