Escola Municipal
Música de Palau MATRÍCULA

per al CURS 2019-2020

1.DADES PERSONALS
Nom

1r cognom

2n cognom

NIF/NIE

Data de naixement

Correu electònic

Telèfon mòbil

Centre d'escolarització

2. DADES FAMILIARS
Tutor/a 1
Nom

1r cognom

2n cognom

NIF/NIE

Telèfon 1

Telèfon 2

Adreça

Codi postal

Població

Tutor/a 2
Nom

1r cognom

2n cognom

NIF/NIE

Telèfon 1

Telèfon 2

Adreça

Codi postal

Població

Correu-e

Correu-e

3. DADES BANCÀRIES
IBAN

Número de compte

Titular del compte

DNI del titular

4. DADES DEL PROGRAMA EDUCATIU
Sense coneixements musicals previs:
Música Familiar (0-2 anys + adult): sensibilització.
Música Familiar (2-3 anys + adult): sensibilització.
Música Familiar: Club de l'Ukulele, Family Band.
Formacions Obertes: Palautukada –Cor escènic- Roda.- Grup de Percussió de menuts, Música i tecnologia.
Música i moviment 1 (P4): sensibilització.
Música i moviment 2 (P5): sensibilització i cor escènic.
Música i moviment 3 (1r): música i moviment i cor escènic.
Música i moviment 4 (2n): música i moviment, cor escènic i roda d’instruments.
Bàsic 1: Instrument, Conjunt instrumental i Conjunt Vocal. Trieu INSTRUMENT al punt 5!
Bàsic 2: Instrument, Conjunt instrumental, Creativitat.
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Música a Mida (a partir de 12
anys)
Trieu les assignatures que voleu
cursar:

Instrument individual
(30’)
Instrument en grup
(45’)
Cor jove (12 a 18 anys)

Cor d’Adults
Cambra/combo
Conjunt
instrumental

Improvisació
Llenguatge musical
Arranjaments i transcripció

Altres programes (recomanació de l’Escola de música): ___________________________________

5.INSTRUMENT
Instrument principal:

Segon Instrument: OPTATIU per a alumnes de FB2, FA i MM

Sol·liciteu instrument en préstec?
(subjecte a disponibilitat)

Sí
No

6. CESSIÓ DE DRETS D’IMATGE
Dades generals de l’alumne/es
Nom i cognoms

NIF

Dades del pare/mare o tutor legal (en el cas de menors d’edat)
Nom i cognoms

NIF

L’Escola Municipal de Música té la voluntat constant de fer difusió i promoció de les seves activitats,
mitjançant cartells, web i altres mitjans (facebook, Instagram, revista La veu de Palau). En aquestes
publicacions es poden incorporar imatges en les que apareguin, individualment o en grup, alumnes de
l’escola realitzant les esmentades activitats, per donar a conèixer amb més precisió les diverses
iniciatives i propostes acadèmiques que es realitzen. Tanmateix l’escola pot participar en campanyes
institucionals per tal de difondre els tipus d’ensenyament propis del Centre adreçades a tots els
ciutadans i en activitats organitzades per l’Associació Catalana d’Escoles de Música (ACEM). D’igual
manera, l’Escola també es reserva el dret de cedir les esmentades imatges a Musicop SCCL.
Donat que el dret a la pròpia imatge està reconegut a l’article 18.1 de la Constitució i regulat per la Llei
Orgànica 1/1982, de 5 de maig, la Direcció d’aquesta escola demana el consentiment als alumnes
majors d’edat i el consentiment dels pares o tutors legals dels alumnes menors d’edat per tal de poder
publicar fotografies on aquests o aquestes alumnes apareguin i siguin clarament identificables.
AUTORITZO
SÍ
NO que la meva imatge pugui aparèixer en fotografies corresponents a
activitats escolars lectives, complementaries i extraescolars organitzades pel centre i sempre que
estiguin destinades a la difusió de l’Escola (poseu el nom de l’escola a la qual esteu matriculats), dels
seus programes i propostes acadèmiques i de les seves activitats docents a la ciutat.
Aquesta autorització concedida pot ser revocada en qualsevol moment mitjançant un escrit adreçat a
l’escola municipal on esteu matriculat/da.
Signat,
A_________________________________ , el ___________ de ____________ del 20_____
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7. AUTORITZACIÓ DE SORTIDA DEL CENTRE
El sotasignat autoritza al seu fill/filla/tutoritzat (encerclar la opció correcte) a sortir del centre
acompanyat dels docents de l’Escola per a realitzar activitats puntuals relacionades amb l’activitat
lectiva de l’Escola de Música.
Signat,
A_________________________________ , el ___________ de ____________ del 20_____
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