
 
 

INSTÀNCIA - MONOGRÀFIC D’ESTIU 2022 (ESCOLA MUNICIPAL DE CERÀMICA) 
 

Nom i llinatges _____________________________________________ DNI _______________ 
 
Adreça ____________________________________ Població __________________________ 
 
CP ___________ Telèfon _________________ E-mail ________________________________ 
 
Coneixements de ceràmica:  � Sí Especificar tipus ___________________________________ 

� No  
 
EXPOSA 
Que sol·licit la meva admissió al curs d’ ARGILES LOCALS (monogràfic d’estiu 2022) a 
realitzar: 
 

Del 27 de juny al 2 de juliol, de dilluns a divendres 9.30 h a 13:30 h i dissabte de 16h a 
20h  a s’Escorxador 

 

Contingut del curs:  
Elaboració de pastes de baixa temperatura i pràctiques amb terra vermella de Pòrtol d’alta 
temperatura. Visita a les coves de Can Guidet (terra vermella de Pòrtol) i a l'olleria de Can 
Vent, que treballa amb aquesta terra. 
Professor: Ramón Canyelles 

Preu amb material inclòs: 214,26 €.  (Descompte d’un 20% de la matrícula per al segon curs) 

 

Aforament màxim previst: 8 alumnes 
 

PRESENTACIÓ D’INSTÀNCIES: a partir del 6 al 16 de juny de 2022 (ambdós inclosos) 
1.- Presencialment (S’HA DE SOL·LICITAR CITA PRÈVIA) a: 
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 
· 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 

2.- 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 
DNI electrònic activat. 

Les admissions seran per ordre de registre d’entrada tenint preferència les persones que 
optin a un sols curs. 

Els sol·licitants, una vegada admesos al curs, per mantenir la reserva de la seva plaça hauran 
d’acreditar el pagament dins del termini que se’ls indicarà.  
 

Marratxí,  ____  d ____________________ de 2022            
Signatura, 
 

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. 

AMM. 18.01.01.41 


