PREINSCRIPCIÓ PER A LA PARTICIPACIÓ
PARTICIPACIÓ CURSOS DE CERÀMICA 2021-2022
202
ESCOLA MUNICIPAL DE CERÀMICA
(Registre d’entrada: del 2 al 16 d’agost)
d’agost

CURS DE CERÀMICA
MANUAL

(Només s’admet marcar un horari per instància. En el cas de voler optar
a varis horaris s’haurà de presentar una instància per cada un:)
MATINS DIMARTS:

HORABAIXES:

DILLUNS: 17 a 21h

9:30 a 13:30 h.
DIMECRES: 17 a 21 h.

COGNOMS_____________________________
COGNOMS__________________________________________
___ NOM _______________________
____________________
__ DATA DE NAIXEMENT __________________
____________ EDAT ______
DNI _________________________
ADREÇA _________________________________________________________
______________________________________________
___ CP ____________
POBLACIÓ __________________________ TELÈFONS ________________________
__________________________
E-MAIL
MAIL ___________________________ CONEIXEMENTS DE CERÀMICA: SÍ

NO

PREINSCRIPCIONS:

- Presencialment en els Registres de l’Ajuntament de Marratxí:
Marratx
a) De dilluns a divendres, de 8’15 a 14 hores
· OAC Sa Cabaneta: Camí de n’Olesa, 66, Tel. 971 788 100
· OAC Pont d’Inca: Av. Antoni Maura, 56, Edifici Erika, Tel.971 795 145
· OAC sa Cabana: Camí de sa Cabana, 57, Tel.971 794 643
b) Dijous horabaixa, de 15’15 h a 19 hores
hor
· OAC Pont d’Inca: Av. Antoni Maura, 56, Edifici Erika, Tel.971795145
c) Dissabtes, de 9 a 13 hores
· OAC Sa Cabaneta: Camí de n’Olesa, 66, Tel.971788100
-

Per correu postal certificat administratiu dirigit a l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Marratxí
(Camí de n’Olesa, 66, 07141 Sa Cabaneta). En aquest cas el mata-segells
mata segells ha de tenir data
anterior o igual a la d’acabament del termini de presentació de sol·licituds.

-

Per registre electrònic a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de Marratxí:
https://seuelectronica.marratxi.es. En aquest cas es necessita disposar de certificat digital o
https://seuelectronica.marratxi.es.
DNI electrònic activat.
Per a més informació telefonau al número: 971 797 624 – Àrea de Cultura

INICI CURS I CALENDARI
DARI ESCOLAR:
ESCOLAR
• 4 d’octubre al 17 de juny de 2021. Una sessió setmanal.
• Vacances :Del 17 de desembre al 7 de gener (Nadal i Reis); setmana de la Fira del Fang (del
12 al 20 març); del 14 al 22 d’abril (Pasqua).
PREUS:
• Matrícula: 25,65 €
• Trimestre empadronats a Marratxí: 66,00 €
• Trimestre no empadronats a Marratxí 132,00€
132
La baixa voluntària durant el curs no suposarà el reemborsament de les quotes abonades. Aquesta
baixa s’ha de comunicar per escrit a l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament amb
amb un mes d’antelació.

FORMA DE PAGAMENT:
•

Autoliquidació Matrícula + 1r Trimestre (octubre, novembre, desembre): darrera quinzena de
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 durant els períodes abans esmentats serà motiu de pèrdua
de la plaça.
LLISTA D’ADMESOS:
•

El dia 26 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 27 i 30 d’agost (ambdós inclosos) 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):
a) 1 any: 15 punts

b) 2 anys: 10 punts

c) 3 anys: 7 punts

d) 4 anys: 5 punts

e) 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 resoldrà per ordre dels següents apartats:
a) Major puntuació en el criteri A) anterior.
b) Si persisteix l’empat: Major puntuació en el criteri B) anterior.
c) Si persisteix l’empat, es resoldrà mitjançant sorteig per ordre alfabètic de llinatge.
IMPORTANT: Degut a la situació sanitària actual l’’Ajuntament es reserva el dret d’aplicar altres
criteris objectius (si escau). El quòrum d’alumnat per classe vindrà determinat per les condicions i
normativa sanitàries del moment.
AMM.18.01.01.02 PREINSCRIPCIÓ ESCOLA CERÀMICA

Marratxí, ______ d’agost de 2021
Signat: _____________________________________

SR. BATLE DE L’AJUNTAMENT DE MARRATXÍ.
Protecció de dades de caràcter personal: informació bàsica
Les seves dades personals seran tractats sota la responsabilitat de l’Ajuntament de Marratxí. Finalitat: controlar les
entrades i sortides de documents a l'Ajuntament de Marratxí i davant qui les persones afectades podran exercir els
seus drets. El tractament de dades queda legitimat per obligació legal i el consentiment de les persones interessades.
Conservació: mentre existeixi un interès mutu per a això, en funció dels terminis legals aplicables. Les dades es
comunicaran a les Unitats de l'Ajuntament competents en la matèria relacionada amb la comunicació realitzada i no
podran ser cedits a tercers excepte en els supòsits previstos en la normativa. Pot exercir els drets d'accés, rectificació
i supressió de les seves dades, així com els de limitació, portabilitat i oposició al seu tractament, mitjançant
notificació escrita, a l'adreça carrer de n'Olesa 66, 07141 Marratxí, Illes Balears o enviant un missatge al correu
electrònic delegatpd@marratxi.es. Informació addicional en http://www.marratxi.es. Si considera que el tractament
no s'ajusta a la normativa vigent, podrà presentar una reclamació davant l'autoritat de control en www.aepd.es.

