
MATRÍCULA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA
 CURS 2020/2021

Dades d’alumne/a 

Nom i Cognoms Data de naixement DNI/NIE/NIF

Domicili (via) Núm. Escala Pis Porta

Municipi CP Província País

Telèfon fix Telèfon mòbil Altres telèfons de contacte

Correu electrònic

Alumne de l’escola 
municipal de música 

des de l’any: 

Centre d’estudis o institut: 

Nom i Cognoms Correu electrònic 

Telèfon mòbil DNI/NIE/NIF

Número de sol·licitud: .........................

AJUNTAMENT D'ALMACELLES

Dades familiars 

Activitats extraescolars:

IBAN 

Dades bancàries
Número de compte:

Observacions: 

____ / ____ / ________ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _



ALMACELLES Data 

Atès que el dret a la pròpia imatge és reconegut en l'article 18-1 de la Constitució espanyola i està regulat per la llei orgànica 1/1982, de 5 de 
maig, sobre el dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, la direcció d'aquest centre demana el consentiment als pares, 
mares o tutors legals per poder publicar fotografies on apareguin els seus fills i filles i hi siguin clarament identificades.

AUTORITZO ______ (senyalar amb una creu) que la imatge del meu fill/filla o la meva imatge pugui aparèixer en fotografies corresponents a 
activitats escolars lectives, complementàries i extraescolars organitzades pel centre i publicades en filmacions destinades a difusió pública no 
comercial i fotografies per a revistes o publicacions d'àmbit educatiu.

NO AUTORITZO ______ (senyalar amb una creu).

AUTORITZACIÓ RESPECTE AL TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
En virtut del que disposa  la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades, l'Escola Municipal de Música posa en el seu 
coneixement que disposa d'un arxiu documental general que contenen dades personals. La finalitat de la seva creació, existència i 
manteniment és el tractament de les dades amb la única tasca de gestionar els tràmits de matriculació de l'alumne inscrit en l'Escola Municipal 
de Música. El destinatari de la informació és l'Ajuntament d'Almacelles.
La negativa a facilitar les dades demanades tindrà com a conseqüència la impossibilitat d'inscriure's al centre. En tot cas, els sotasignants 
tenen la possibilitat d'exercir els seus drets d'oposició, accés, rectificació i cancel.lació en l'àmbit reconegut per la Llei Orgànica 15/1999 de 13 
de desembre, mitjançant el que disposa el R.D. 1332/1994 de 20 de juny.
Atenent allò esmentat més amunt i d'acord amb el que se'ns proposa, CONSENTIM EXPRESSAMENT I AUTORITZEM a la direcció de 
l'Escola Municipal de Música, per a que tractin les dades que voluntàriament cedim en la inscripció i domiciliació bancària, d'acord amb el que 
disposa la Llei 15/1999 de 13 de desembre i la Directiva 46/95 de la CEE limitant la nostra autoritzacío al compliment de les finalitats abans 
esmentades.

Signatura del sol·licitant o del 
pare i mare o tutor en el supòsit 
de menor d’edat

Opció 1....................................................... Opció 2...........................................................

INSTRUMENT (A PARTIR DE 5 ANYS) :

Indicar
  amb 
una  X  Curs 20 - 21
X Matrícula

INICIACIÓ 3 anys (45' - 1 dia set)
INICIACIÓ 4 anys (1h 30' - 2 dies set.)
INICIACIÓ 5 anys (1h 30' - 2 dies set.)
INICIACIÓ 6 anys (1h 30' - 2 dies set.)
INICIACIÓ 7 anys (1h 30'-  2 dies set.) 

 2n NE Llenguatge musical (2h - 2 dies set.)

1r NE Llenguatge musical (2 h - 2 dies set.) 

3r NE Llenguatge musical (2h - 2 dies set.)

 4t NE Llenguatge musical (2h - 2 dies set.)

1r NM Llenguatge musical (2h - 2 dies set.)

2n NM Llenguatge musical (2h - 2 dies set.)

3r NM Llenguatge musical (2h - 2 dies set.)

4t NM Llenguatge musical (2h - 2 dies set.)

Llenguatge musical adults (30' - 1 dia set.)

Llenguatge musical adults (45' - 1 dia set.)

Llenguatge musical adults (1h - 1 dia set.) Informàtica Musical (45' - 1 dia set.)

Instrument, 30 min.

EXPOSICIÓ: Que es formalitzi la meva MATRÍCULA a:

PETICIÓ: 

Que estic interessat/da en poder ser alumne/a de l’Escola Municipal de Música

____ / ____ / _______

Instrument, 30 min.
Instrument, 30 min.

Agr. Instrumental 30' - 1 dia set.
Agr. Instrumental 30' - 1 dia set.

Cant Coral 30' - 1 dia set.

Cant Coral 30' - 1 dia set.

Cant Coral 30' - 1 dia set.

Instrument, 45 min.
Instrument, 45 min.
Instrument, 45 min.

Instrument, 1 h
Instrument, 1 h

Instrument, 1 h
Instrument, 1 h
Instrument, 1 h

Agr. Instrumental 45' - 1 dia set.

Agr. Instrumental 45' - 1 dia set.

Agr. Instrumental 45' - 1 dia set.

Agr. Instrumental 1h - 1 dia set.

Agr. Instrumental 1h - 1 dia set.

Agr. Instrumental 1h - 1 dia set.

Agr. Instrumental 1h - 1 dia set.

Agr. Instrumental 1h - 1 dia set.

Cant Coral  45' - 1 dia set.
Cant Coral  45' - 1 dia set.
Cant Coral  45' - 1 dia set.
Cant Coral  45' - 1 dia set.

Cant Coral  45' - 1 dia set.
Cant Coral  45' - 1 dia set.
Cant Coral  45' - 1 dia set.

Cant Coral  45' - 1 dia set.

Adults: (A partir de 12 anys, es poden matricular de totes aquestes opcions.)

Instrument, 1 h

Instrument, 30 min.

Instrument, 45 min.

Agr. Instrumental 1h - 1 dia set.

Cant Coral  45' - 1 dia set.

5è NM Llenguatge musical (2h - 2 dies set.) Instrument, 1 h
Agr. Instrumental 1h - 1 dia set.

Cant Coral  45' - 1 dia set.
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