
 
PREINSCRIPCIÓ   PER A LA PAR

ESCOLA MUNICIPAL DE CERÀMICA

 
DIMARTS:   9:30  a  13:30 hMATINS   

       
HORABAIXES:                  DILLUNS

 
 
COGNOMS_____________________________
 
DNI _______________________
 
ADREÇA ______________________________________________
 
POBLACIÓ  __________________________ 
 
E-MAIL ___________________________
 
 

PREINSCRIPCIONS: 

• S’han de presentar a Registre d’Entrada:
- Ajuntament: Camí de n’Olesa, 66. Sa Cabaneta.
- OAC: Carrer Santedat, 2. Es Pont d’Inca.
- OAC: Camí de Sa Cabana, 57. Es P

 

• Per a més informació telefona
 

INICI CURS: 

• 1  d’octubre de 2020. Una sessió setmanal.
 

PREUS: 

• Matrícula:  25,65 € 
• Trimestre empadronats a Marratxí: 66,00 
• Trimestre no empadronats a Marratxí 132,

 

La baixa voluntària durant el curs no suposarà el reembors
Aquesta baixa s’ha de comunicar per escrit a l’À
mes d’antelació. 

 
 

FORMA DE PAGAMENT: 

• Autoliquidació Matrícula + 1r Trimestre (oc
setembre. 

• Autoliquidació 2n Trimestre (gener, febrer, març): darrera quinzena de desembre.
• Autoliquidació 3r Trimestre (abril, maig, juny): darrera quinzena de març

 

La manca de justificació dels pagaments d
de pèrdua de la plaça. 

CURS DE CERÀMICA 

MANUAL 

 

PER A LA PARTICIPACIÓ CURSOS DE CERÀMICA 2020
ESCOLA MUNICIPAL DE CERÀMICA 

 

(Registre d’entrada:   del  3   
 
 

 
(Només s’admet marcar un horari per instància
 a varis horaris s’haurà de presentar una instància per 

DIMARTS:   9:30  a  13:30 h.   

LLUNS: 17 a 21h           DIMECRES: 17  a  21 h.  

__________________________________________   NOM ____________________

______   DATA DE NAIXEMENT __________________

______________________________________________________

__________________________ TELÈFONS ________________________

_________________________ CONEIXEMENTS DE CERÀMICA:  

S’han de presentar a Registre d’Entrada: 
Ajuntament: Camí de n’Olesa, 66. Sa Cabaneta. 
OAC: Carrer Santedat, 2. Es Pont d’Inca. 
OAC: Camí de Sa Cabana, 57. Es Pont d’Inca. 

r a més informació telefonau al número: 971 797 624 – Àrea de Cultura

Una sessió setmanal. 

empadronats a Marratxí: 66,00 €  
no empadronats a Marratxí 132,00€ 

La baixa voluntària durant el curs no suposarà el reemborsament de les quotes abonades. 
ha de comunicar per escrit a l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament amb un 

Autoliquidació Matrícula + 1r Trimestre (octubre, novembre, desembre): darrera quinzena de 

Autoliquidació 2n Trimestre (gener, febrer, març): darrera quinzena de desembre.
Autoliquidació 3r Trimestre (abril, maig, juny): darrera quinzena de març

La manca de justificació dels pagaments durant els períodes abans esmentats serà motiu 

AMM.18.01.01.02 PREINSCRIPCIÓ ESCOLA CERÀ

TICIPACIÓ CURSOS DE CERÀMICA 2020-2021 

  al   17  d’agost) 

marcar un horari per instància. En el cas de voler optar 
esentar una instància per cada un:) 

17  a  21 h.   

NOM _______________________ 

____________  EDAT   ______  

_____ CP  ____________ 

__________________________ 

CONEIXEMENTS DE CERÀMICA:   SÍ                NO 

Àrea de Cultura 

ament de les quotes abonades. 
rea de Cultura de l’Ajuntament amb un 

tubre, novembre, desembre): darrera quinzena de 

Autoliquidació 2n Trimestre (gener, febrer, març): darrera quinzena de desembre. 
Autoliquidació 3r Trimestre (abril, maig, juny): darrera quinzena de març. 

urant els períodes abans esmentats serà motiu 

.01.02 PREINSCRIPCIÓ ESCOLA CERÀMICA 



 

 CALENDARI: 

• Del 1 d’octubre al 18 de juny. 
 

VACANCES: 

• Del 18 de desembre a l’11 de gener (Nadal i Reis); setmana de la Fira del Fang; de l’1 al 12 
d’abril (Pasqua). 

 

LLISTA D’ADMESOS: 

• El dia 27 d’agost es publicarà a la web de l’Ajuntament de Marratxí la llista de l’alumnat 
admès als diferents cursos de l’Escola Municipal de Ceràmica, així com també els qui quedin 
en llista d’espera.  

• Entre els dies 28 i 31 d’agost els alumnes admesos hauran de confirmar a l’Àrea de Cultura 
(cultura@marratxi.es) l’acceptació o la renúncia de plaça. 

• L’alumne només serà admès a un dels cursos oferts. 
 

CRITERIS DE VALORACIÓ 

A) Anys matriculats a l’Escola Municipal de Ceràmica  (només es valoraran els anys cursats a 

partir del curs 2009-2010): 

• 1 any: 15 punts 

• 2 anys: 10 punts 

• 3 anys: 7 punts 

• 4 anys: 5 punts 

• 5 anys o més: 0 punts 

B) Empadronats a Marratxí (amb una antiguitat mínima de 6 mesos que han d’acreditar amb la 

presentació de certificat d’empadronament): 4 punts. 

C) En cas d’empat de punts, es tindrà en compte l’ordre de preinscripció davant el registre de 

l’Ajuntament. 

D) Degut a la situació sanitària actual l’’Ajuntament es reserva el dret d’aplicar altres criteris 

objectius (si escau). 

IMPORTANT: EL quòrum d’alumnat per classe vindrà determinat per les condicions i normativa 
sanitàries del moment. 

 

Observacions: 
 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

 

 
 

Marratxí, ______ d’agost de 2020 
 

 

Signat: _____________________________________ 

 
 
SR. BATLE DE L’AJUNTAMENT DE MARRATXÍ. 


