
SOL·LICITUD DE PREINSCRIPCIÓ pel CURS 2022-2023

1. DADES DE L’ALUMNE/A
Nom Cognoms DNI Data  de naixement

Adreça C.P. i Població

Centre on es troba escolaritzat/da (i localitat del centre)

Correu electrònic de l’alumne Telèfon de l’alumne

2. DADES DEL PARE, LA MARE, EL TUTOR O LA TUTORA
Nom i cognoms del tutor/a 1 DNI Telèfon mòbil

Nom i cognoms del tutor/a 2 DNI Telèfon mòbil

Correu electrònic * Telèfon fix

*indiqueu l’adreça o adreces on voleu rebre les comunicacions de l’escola.

3. DADES DEL PROGRAMA EDUCATIU

Primer contacte (de 2 a 7 anys)

☐ Música Familiar (2 anys + adult): sensibilització

☐ Música Familiar (3 anys + adult): sensibilització

☐ Música i moviment 1 (P4): sensibilització

☐ Música i moviment 2 (P5): sensibilització i cor

☐ Música i moviment 3 (1r):  música i moviment, cor i roda d’instruments

☐ Música i moviment 4 (2n): música i moviment, cor i iniciació a l’instrument * trieu instrument al punt 4

Formació bàsica (a partir de 8 anys / 3r de primària)

☐ Bàsic 1 (a partir de 3r de primària): instrument, conjunt instrumental i cor escènic * trieu instrument al punt 4

☐ Bàsic 2: instrument, conjunt instrumental i creativitat * trieu instrument al punt 4

Música a mida (de 5 a 12 anys, i activitats en família)

☐ Club de l’uquelele (activitat familiar a partir de 6 anys)

☐ Family band (activitat familiar a partir de 6 anys)

☐ Petit cor (a partir de 5 anys)

☐ Cor escènic (de 8 a 12 anys)

☐ Conjunt de percussió infantil (de 8 a 12 anys)
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Música a mida (a partir de 12 anys)

Marqueu les assignatures que voleu
cursar

☐ Instrument
☐ Conjunt instrumental
☐ Conjunt de música
tradicional
☐ Cor jove (de 12 a 18 anys)
☐ Cor d’adults

☐ Harmonia
☐ Llenguatge musical
☐ Consciència auditiva
☐ Improvisació
☐ Música i Tecnologia

☐ Palau Bandaband (banda)

☐ Palautukada (percussió)

☐ Colla de gralles i timbals

☐ Laboratori d'arts

Has fet música abans? Explica’ns què has fet i et recomanem el programa que considerem més adient.

___________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

4. INSTRUMENT

(Atenció! L’oferta instrumental està condicionada per les places disponibles)

Instrument principal
Indica’ns tres opcions (amb els números

1, 2 i 3 per ordre de preferència) d’aquest

llistat

☐ Flauta de bec
☐ Flauta travessera
☐ Clarinet
☐ Saxo
☐ Trompeta
☐ Trombó

☐ Violí
☐ Viola
☐ Violoncel
☐ Contrabaix
☐ Guitarra clàssica
☐ Guitarra elèctrica
☐ Piano

☐ Percussió tradicional
☐ Bateria i percussió
☐ Baix elèctric
☐ Cant
☐ Acordió cromàtic
☐ Uquelele
☐ Gralla

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

En/Na__________________________________________________________________, com a alumne, pare /mare / tutor

(encerclar l’opció correcta) declaro que són certes les dades que faig constar en aquest document.

A ___________________________________________________ , ______ de ______________________ de 2021

Signatura (opcional)
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Instruccions per formalitzar la sol·licitud

● Cada sol·licitant ha de formalitzar una única sol·licitud.
● S’han d’emplenar totes les dades. (És important deixar telèfons de contacte i correu electrònic)
● Cal utilitzar lletra majúscula i bolígraf.
● La falsedat o el frau en les dades aportades comporta la invalidació dels drets de prioritat (es perden tots els punts).

IMPORTANT: Si l'alumne/a té necessitats educatives especials, cal adjuntar l’informe estès per l’Equip d’Assistència
Psicopedagògica.

Protecció de dades
Aquestes dades es recullen als efectes i amb els requisits previstos a la Resolució EDU/553/2009, de 2 de març, per la qual s’aproven les normes de
preinscripció i matrícula de l’alumnat als centres educatius, per al curs 2009-2010 i estan protegides d’acord amb el que preveu la Llei Orgànica 15/1999, de
13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

Resguard de preinscripció:

En/Na………………………………………………………………...…………………………., amb
DNI………………………………………………..,
ha presentat document de preinscripció a l’Escola de Música pel curs 2021-22 el dia i
hora…………………………...
I perquè així consti:

Segell de l’Ajuntament o Escola de Música
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