Número de sol·licitud___________

Inscripció a ensenyaments musicals
Curs 2019-2020
Dades de l'alumne/a
Nom__________________ Cognoms________________________________________________________________
Adreça____________________________ Núm._____ Pis ________
Municipi____________________________________
Data de naixement
___/___/_______

Telèfon_____________________

CP_____________

Centre educatiu on estudia: ________________________________________________
Curs:__________________
Menjador:
Si
No

Dades del pare, la mare, el tutor o la tutora

e-mail

NIF___________________ Nom i cognoms__________________________________________________________
NIF___________________ Nom i cognoms__________________________________________________________
Curs al qual s'inscriu

Instrument (a partir dels 5 anys)

Petits musics
Sensibilització musical
musical 1
Sensibilització musical 1
2
Sensibilització musical
muscial 2
3
Iniciació 1
Iniciació 2
Primer
Segon
Tercer
Quart
Grau mitjà
Llenguatge musical adults

Piano
Guitarra
Violi
Viola
Acordió
Bateria
Cant
Guitarra electrica
Baix electric
Combo (a partir de 1er d'ESO)
Agrupació violi
Agrupació piano
Agrupació guitarra
Batucada

Té nocions musicals?

Sí

No

Nivell assolit: ________________________________ en l'escola _____________________________
Declaració del pare, la mare, el tutor o la tutora
, com a
declaro que són certes les dades que faig constar en aquest document.
Rosselló,

d

de 2019

signatura

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, la direcció de l’Aula de Musica de Rosselló
demana el consentiment als pares o tutors legals per a poder utilitzar la imatge dels seus alumnes. "

Instruccions per formalitzar la sol·licitud
n Cada sol·licitant ha de formalitzar una única sol·licitud
n S'han d'emplenar totes les dades
n Cal utilitzar lletra majúscula i bolígraf
n

Documentació que cal aportar:
a) Original i fotocòpia del DNI de qui signa la sol·licitud.
b) Fotocòpia del nº de compte corrent o llibreta on es carregaran els rebuts

Protecció de dades
. Aquestes dades estan protegides d'acord amb el que preveu la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de
Protecció de dades de caràcter personal.

