Ajuntament de l’Hospitalet
Àrea d’Educació, Innovació i Cultura
Escola Municipal de Música – Centre de les Arts

Sol·licitud de suports tècnics o materials per a la realització de les proves específiques d’accés als
ensenyaments professionals de música per a les persones amb necessitats específiques de suport.
Curs 20
-20

Dades personals
DNI/NIE/Passaport

Nom

Tipus de via

Adreça

Codi Postal
Telèfon

Municipi
Data de naixement

Tipus de discapacitat
Física
Psíquica

Primer Cognom

Segon Cognom
Núm.

Localitat
Home

Dona

Districte

Pis
Nacionalitat

Adreça electrònica
Percentatge de la discapacitat

Auditiva

Visual

Exposo
1. Que he fet la inscripció a les proves específiques d’accés als ensenyaments professionals de música i de
dansa en la convocatòria de (indiqueu curs):
2. Que tinc una discapacitat legalment reconeguda.
3. Que adjunto a la sol·licitud, la documentació següent:
Certificat del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, que informa del grau de
discapacitat reconeguda
Certificat mèdic oficial
Certificat emès per l’organisme acreditat corresponent, que informa de les característiques de
la discapacitat o trastorn
Dictamen d’escolarització amb el detall de les adaptacions autoritzades pel Departament
d’Ensenyament, durant els últims estudis cursats en el sistema educatiu.

Demano
Poder disposar dels ajuts tècnics i materials següents per fer les proves (indiqueu-los):

Informació bàsica sobre protecció de dades
Responsable del tractament: Direcció General d’Atenció a la Família i Comunitat Educativa (Via Augusta, 202-226, 08021, Barcelona).
Finalitat: Tramitació i resolució dels processos d’admissió de l’alumnat en el centres educatius sufragats amb fons públics.
Legitimació: Exercici de poders públics.
Destinataris: Centres educatius, Administració educativa i ajuntaments competents en escolarització.
Drets: Accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-les, oposar-se’n al tractament i sol·licitar-ne la limitació.
Informació addicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a la
pàgina protecció de dades
He llegit la informació bàsica sobre protecció de dades i autoritzo el tractament de les dades.
Lloc i data
Signatura de la persona interessada

Conservatori de Música Municipal de L’Hospitalet
Avinguda Vilanova, 32
08902 L’Hospitalet
Tel. 93 403 29 40
grauprofessional@emmca.online
www.centredelesartsl-h.cat

