
             

   Inscripció número……. 

 

 

INSCRIPCIÓ PER AL CURS 2022-2023 

DADES DE L’ALUMNE/A: 

COGNOMS DE L’ALUMNE/A: 

 

NOM ALUMNE/A: 

 

DATA DE NAIXEMENT:  CURS ESCOLAR 2022-2023 

ESCOLA O INSTITUT ON CURSARÀ ELS ESTUDIS GENERALS EL CURS 2022-2023 

 

 

MUNICIPI:  CODI POSTAL:  

TELÈFON FIX:  TELÈFON MÒBIL: 

E-MAIL (PARES O TUTORS LEGALS):  

E-MAIL DE L’ALUMNE/A: - 

Altres activitats extraescolars i dies de dedicació setmanals:  

NOM I COGNOM  DEL PARE/MARE/TUTOR LEGAL (Per als alumnes menors d’edat):: 

 

DNI Núm: 

 

Altres telèfons de contacte:  

IBAN (núm. de compte) 

 
 
ESTUDIS MUSICALS QUE REALITZARÀ: 

INSTRUMENT Marqueu 
amb una X ACTIVITAT DE GRUP Marqueu 

amb una X 

PIANO CLÀSSIC  SENSIBILITZACIÓ (3 anys)  

PIANO MODERN  INICIACIÓ (4 i 5 anys)  

VIOLÍ  (٭) LLENGUATGE GRAU ELEMENTAL  

SAXO  (*) LLENGUATGE GRAU PROFESSIONAL  

GUITARRA CLÀSSICA  GRUP INSTRUMENTAL (GRAU ELEMENTAL)  

GUITARRA MODERNA  ORQUESTRA (GRAU PROFESSIONAL)  

BATERIA/PERCUSSIÓ  CORAL   

CANT  COMBO DE MÚSICA MODERNA  

ALTRES ____________  CAMBRA  



  Inclou llenguatge, instrument, cant coral i orquestra (٭)

 

 

Amb la signatura d’aquesta inscripció s’accepten les següents: 

 

CONDICIONS GENERALS: 

• L’oferta d’instruments i activitats de grup es pot ampliar o reduir en funció de la 
demanda. Per formar un grup de llenguatge o de combo/cambra hi ha d’haver un mínim 
d’ alumnes. 

• Per donar-se de baixa caldrà omplir el “Full de Baixa” i presentar-la als serveis 
administratius de l’escola abans del dia 20 de cada mes. (En cas contrari es cobrarà el 
més següent). 

• Caldrà informar de qualsevol canvi en les vostres dades personals o econòmiques als 
serveis administratius de l'escola amb la major promptitud possible. 

• Les mensualitats es cobraran per vençut dins els 5 primers dies del mes següent. La 
matrícula es cobrarà junt amb el primer rebut del curs. 

•       Donat que el dret a la pròpia imatge està reconegut a l'article 18.1 de la Constitució 
i regulat per la Llei 5/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l'honor, a la intimitat personal i 
familiar i a la pròpia imatge, i la Llei 15/1999 de 13 de desembre, sobre Protecció́ de 
Dades de Caràcter Personal, la direcció́ d'aquest centre demana el consentiment als 
alumnes majors d' edat o als pares o tutors legals en el cas dels menors d' edat per 
poder publicar enregistraments gràfics, sonors o vídeos on apareguin els seus fills i 
filles realitzant activitats del centre. Aquests enregistraments només es podran utilitzar 
en l’àmbit relacionat a l’Escola de Música Municipal de Maçanet de la Selva de 
l’Ajuntament de Maçanet de la Selva. Això inclou les publicacions a internet en les 
pàgines controlades per aquests dos organismes, publicacions informatives i 
publicacions publicitàries, així com publicacions a la premsa. (en cas contrari marqueu 
X en aquesta casella)  

 

 

 

 

Signatura  

(Del pare/mare o tutor/a menors d’edat) 

 

Maçanet de la Selva,             de            de  

 

 

 


