
INSCRIPCIÓ PER AL CURS 2017-18  

DOCUMENTS ADJUNTS QUE S’APORTEN (fotocòpies)

      DNI Carnet família nombrosa          Carnet família monoparental           Certificat de discapacitat

1. DADES DE L’ALUMNE/A

Nom Cognoms

Data de naixement DNI

Adreça 

Municipi d’empadronament Codi postal

Centre on es troba escolaritzat/da (i localitat)

Correu electrònic de l’alumne/a Telèfon de l’alumne

2. DADES DEL PARE, MARE TUTOR O TUTOR/A

Nom i cognom del pare o tutor Núm DNI Telèfon mòbil

Nom i cognom de la mare o tutora Núm DNI Telèfon mòbil

Adreça electrònica (indiqueu l’adreça o adreces on voleu rebre les comunicacions de l’Escola)

3. DADES BANCÀRIES

Titular del compte corrent Núm DNI del titular

Entitat IBAN i núm de compte corrent

Autoritzo  la  domiciliació  de  la  matrícula  i  les  quotes  mensuals  per  part  del  Consorci  del
Lluçanès.
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4. PROGRAMA EDUCATIU QUE DESITJA CURSAR

De 3 a 6 anys:
Programa inicial. Música i moviment. 30 €

A partir de 7 anys:
Programa bàsic* o Programa Música a mida

 Instrument en petit grup 75 € INDICA INSTRUMENT AL PUNT 5

 Llenguatge i creativitat 18 €

 Cor 25 €

 Conjunt instrumental combo i orquestra 25 € / banda 0 € INDICA CONJUNT AL PUNT 5

*En cas d’escollir instrument en petit grup + una o més matèries se t’aplicarà la tarifa de 88 €.

A partir de 12 anys:
Programa avançat*

 Instrument en petit grup 75 € INDICA INSTRUMENT AL PUNT 5

 Llenguatge i creativitat 18 €

 Cor 25 €

 Conjunt instrumental combo i orquestra 25 € / banda 0 € INDICA CONJUNT AL PUNT 5

*En cas d’escollir instrument en petit grup + una o més matèries se t’aplicarà la tarifa de 88 €.

    Necessitem assessorament (ens posarem en contacte amb vosaltres el més aviat possible).

5. INSTRUMENT I CONJUNT INSTRUMENTAL

Instrument (escriu-ne tres per ordre 
de preferència).

1.                            2.                             3.

Sol·liciteu instrument en préstec?
(Subjecte a disponibilitat) 10 € mensuals

       SÍ                  NO
 

Conjunt instrumental        Combo          Banda            Orquestra

6. OBSERVACIONS (INCIDÈNCIES D’HORARIS, ETC.)

Lloc i signatura del pare, mare o tutor/a legal:
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CESSIÓ DE DRETS D’IMATGE

L’Escola de Música i Arts del Lluçanès té la voluntat de fer difusió i promoció de les activitats, a través de
cartells, web i altres mitjans de difusió (facebook, twitter, etc). En aquestes publicacions es poden incorporar
imatges en les que apareguin alumnes de l’escola, per tal de donar a conèixer les diverses activitats que es
realitzen. 

Totes les propostes de difusió són estrictament informatives i no tenen finalitat comercial o lucrativa.

Atès 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, demanem el consentiment als alumnes majors d’edat i el consentiment dels
pares, mares o tutors legals per poder publicar fotografies on aparegui l’alumne/a.

Dades generals de l’alumne

Nom i cognoms NIF

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

Nom i cognoms del pare NIF

Nom i cognoms de la mare NIF

Nom i cognoms del tutor legal NIF

Autoritzo      SÍ       NO que la meva imatge pugui aparèixer en fotografies corresponents a activitats de
l’Escola de Música i Arts del Lluçanès.

Signat,

A ___________________, el ________ de_____________ del 20_____

AUTORITZACIÓ DE SORTIDA DEL CENTRE

Jo, ................................................... amb DNI .................................. en qualitat de (mare/pare/tutor/a )................. autoritzo

el/la menor .............................................. a participar en les sortides escolars programades durant el curs 2017-2018.

Signat,  (pare, mare o tutor/a legal del menor)

A ___________________, el ________ de_____________ del 20_____
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