INSCRIPCIÓ ESCOLA DE MÚSICA I ARTS DEL LLUÇANÈS
PER AL CURS 2019 - 2020
Pàgina 1: Dades personals
Pàgina 2: Assignatures pel curs vinent
Pàgina 3: Autoritzacions: drets d’imatge, sortides del centre i domiciliació bancària
IMPORTANT!També cal adjuntar fotocòpies de:
❏ DNI de l’alumne/a (si en té)
❏ DNI d’un tutor/a (si l’alumne/a és menor d’edat)
❏ Carnet de família nombrosa (si és el cas)

❏ Carnet de família monoparental (si és el cas)
❏ Certificat de discapacitat (si és el cas)

Dades de l’alumne/a

Dades TUTOR/A1 (en cas que l’alumne/a sigui menor d’edat)

Dades TUTOR/A 2(en cas que l’alumne/a sigui menor d’edat)

Lloc, data i signatura de l’alumne/a o del pare, mare o tutor/a legal (menors d’edat):
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2. ASSIGNATURES PEL CURS VINENT
A continuació trobareu l’oferta d’assignatures pel curs 2019-20. Hem afegit el dia previst en el qual
s’impartiran les diferents matèries, perquè sabem que hi ha famílies a qui els ajuda a quadrar les seves
complicades agendes ;) Si algun d’aquests dies hagués de canviar, us avisarem amb la màxima antelació
possible. Els horaris definitius es confirmaran de l’1 al 12 de juliol.
Escull les assignatures que vulguis. Nosaltres ens ocuparem que no se us encavalquin els horaris i
d’assignar-vos el grup que més s’adapti a les vostres necessitats i interessos.
Tot i així, apunteu-nos qualsevol observació que considereu necessària als requadres blaus del costat: ens va
molt bé tota la informació que ens doneu a l’hora de fer horaris i grups!

● De 3 a 6 anys (de P-3 a 1r de Primària):

Consulteu les quotes, bonificacions i beques a: https://www.llucanes.cat/emal/
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● A partir de 7 anys (2n primària) , joves i adults/tes:
A l’EMAL es poden fer 5 tipus d’assignatures diferents, soles o bé combinades entre elles.
Consulteu les quotes, bonificacions i beques a: https://www.llucanes.cat/emal/
Recordeu que si combineu les classes d’instrument + una o més assignatures complementàries, s’aplica la tarifa
de 88€.

Escull 3 instruments enumerant-los de 1 a 3 segons la teva preferència:
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Ep! Hi ha alguna assignatura que vols fer i no apareix, no et va bé l’horari, tens dubtes,
suggerencies…?
Explica’ns-ho, si-us-plau!
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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 tutor/a 1

NIF

Nom i cognoms tutor/a 2

NIF

Autoritzo
SÍ /
Música i Arts del Lluçanès.

NO que la imatge de l’alumne/a pugui aparèixer en fotografies corresponents a activitats de l’Escola de

Signat,

A ___________________, el ________ de_____________ del 20_____

AUTORITZACIÓ DE SORTIDA DEL CENTRE (menors d’edat)

Jo, ................................................... amb DNI .................................. en qualitat de (mare/pare/tutor/a )................. autoritzo el/la
menor ................................................................. a participar en les sortides escolars programades durant el curs 2019-20..

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

A ___________________, el ________ de_____________ del 20_____
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Ordre de domiciliació bancària SEPA
N. de referència:

EMAL/

CONSORCI DEL LLUÇANÈS

P0800097H
Vell, 3 - 08515 SANTA CREU DE JUTGLAR
Amb la signatura d'aquesta ordre de domiciliació, el deutor autoritza al CONSORCI DEL LLUÇANÈS a enviar instruccions a l'entitat
bancària indicada per carregar els rebuts corresponents a l'Escola de Música i Arts del Lluçanès i autoritza l'entitat bancària a
efectuar aquests càrrecs al compte indicat.
El deutor té el dret de reemborsament per part de la seva entitat bancària en els termes i condicions del contracte subscrit entre el
deutor i l'entitat bancària esmentada, sempre que realitzi la sol·licitud de reemborsament dins de les vuit setmanes següents a la data
de cobrament efectiu del rebut.

Dades del deutor (titular del compte)
Nom de l’entitat bancària

BIC/SWIFT

IBAN (24 caràcters)
E S
Titular(s) del compte

Adreça

Codi Postal

Població

Nom i cognoms de l'alumne/a

Lloc i data de la signatura:
NIF i signatura del titular:
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