
FULL DE PREINSCRIPCIÓ

Dades personals
Nom i cognoms ........................................................................................................................

...............................................................  DNI  ..........................................  Edat ....................

Adreça ....................................................................................................................................

Codi Postal .................... Població .............................................................................................

Telèfons de contacte ................................................................................................................

Correu electrònic ......................................................................................................................

Oferta educativa
 Gravat dilluns de 17 a 20h

 Procediments pictòrics dimarts de 17 a 20h

 Ceràmica dimarts de 17 a 20h

 Ceràmica dimecres de 17 a 20h

 Serigrafia dimecres de 18 a 20’30h

 Enquadernació dijous de 18 a 20’30h

 Aquarel·la dimecres de 18 a 20h (1r quadrimestre)

 Imatge digital dijous de 17 a 19h (2n quadrimestre) 

 Curs de preparació a les proves d’accés  .................................................................................

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

Dades bancàries
Demano que a partir d’aquesta data quedin domiciliats els rebuts referents als tallers que s’assenyalen i que expedeixi 
l’Ajuntament amb l’Escola d’Art de Manresa, ens els quals hi consti el meu nom segons les dades següents:

Nom i cognoms del titular del compte  ........................................................................................

.................................................................................................  DNI  .....................................  

Adreça  ...................................................................................................................................

Codi postal ...........................  Població .....................................................................................

Número de compte

E S

Signatura Manresa, a  ............  d  ........................... de 20 ........

De conformitat amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades i Garantia del Drets Digitals i del Reglament (UE) 
2016/679, Reglament General de Protecció de Dades (RGPD, el/la sotasignant autoritza al tractament automatitzat de les dades contingudes 
en l’expedient de l’Escola d’Art de Manresa. Així mateix, el/la sotasignant podrà exercir els drets d’accés, oposició, rectificació, supressió, 
limitació del tractament, i portabilitat, en els termes inclosos en la legislació vigent, mitjançant escrit adreçat a l’Escola d’Art de Manresa a 
l’adreça de Carrer Infants, 2, de Manresa o mitjançant correu electrònic a l’adreça eart@ajmanresa.cat
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