
Curs 2022-2023

Inscripció a ensenyaments musicals

Dades de l'alumne/a

Nom______________________________ Cognoms_____________________________________________________________________________ 

Adreça____________________________________________________________Núm.__________Pis____________Telèfon_____________________

Municipi______________________________________________________________CP_________________

Data de naixement Centre educatiu on estudia: ______________________________________________________________

_____/_____/_________ Curs a fer:_____________________________________________________

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

NIF_____________________________Nom i cognoms________________________________________________________________________

NIF_____________________________Nom i cognoms________________________________________________________________________

e-mail________________________________________________________________________________

Curs al qual s'inscriu Instrument (a partir dels 5 anys)

Música amb família 0, 1, 2 Acordió 

Música per crèixer 1, 2, 3 Baix electric

Aprenentatge bàsic 1, 2, 3, 4 Bateria

Aprofundiment 1, 2, 3, 4, 5, 6 Cant

Modul Flauta

30 mn. Guitarra

45 mn. Piano

1h. Ukelele

Adults Guitarra electrica

30 mn. Violi

45 mn. Viola

1h.

1h. 15mn.

1h. 30 mn.

Agrupacions instrumentals Opcional:

Batucada 2n. Instrument ______________________________

Combo

Cant Coral

Té nocions musicals?           Si         No

Nivell assolit: ________________________________ en l'escola ____________________________________________________

Dades de domiciliació

titular del compte

NIF_____________________________Nom i cognoms________________________________________________________________________

C. IBAN

(Tot rebut retornat s’haurà de fer efectiu a Recaptació juntament amb les despeses de retorn)

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 20__________

signatura

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 



Instruccions per formalitzar la sol·licitud

· Cada sol·licitant ha de formalitzar una única sol·licitud

S'han d'emplenar totes les dades

Cal utilitzar lletra majúscula i bolígraf

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

           c) Autorització drets de imatge signada

Protecció de dades

Autorització d'Imatge

· pàgines web de l'escola

· filmacions destinades a difusió pública no comercial

· fotografies per a revistes o publicacions d’àmbit educatiu

· presentacions digitals

Autoritzo?           Si         No

Publicació d’imatges de l’alumne a les xarxes socials de Twiter i Facebook (alumnes menors d’edat)

Autoritzo?           Si         No

Rosselló, _______________ d_______________de 20__________

signatura

D’acord amb la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de Desembre de Protecció de Dades Personals, l’informem què les seves dades seran incorporades a un 

fitxer automatitzat per a la confecció de l’expedient acadèmic, per a la tramesa de documentació als usuaris i als organismes oficials que Legalment 

les requereixin, i per a les gestions escolars internes de l’Escola Municipal de Música. El Responsable del Fitxer és l’AJUNTAMENT DE ROSSELLÓ i 

podrà dirigir-se a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà per exercir el seus drets d’accés, rectificació i cancel·lació de les seves dades personals.

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, per la qual cosa la direcció d’aquest centre demana el consentiment als pares, mares 

o tutors legals per publicar fotografies i vídeos on surtin els seus fills que hi siguin clarament identificables.

Que la imatge del meu fill/a pugui aparèixer en fotografies corresponents a activitats escolars lectives i/o complementàries organitzades pel centre i 

publicades en:


