
Curs 2018-19

Preinscripció i Matrícula

Dades de I'alumne:

Nom: . data de Naixement:

Cognoms:

Domicili: CP.: _

____ D.N.!.

Localitat: Telefons:--------- ------~----------
e-mail: ------------------ Adrec;:ade Facebook: _

Colegio actual _

Dades del Pare, Mare o Tutor (sois en el cas d'alumnes menors d'edat):

Nom i cognoms: D.N.I. _

Professió: e-mail:

I
, I

Assignatures en las que desitja matricular-se:

Sensibilització musical

o Chiquimúsics 4 o Chiquimúsics 5 o Iniciació 1 O Iniciació 2

O 1º curs 02º curs 03º curs 04º curs O 5º curs O 6º curs

Llenguatge musical i Cant I Harmonia

Instrument en el que és matricula

2ª Inst. Dia de la setmana: Hora:

O Piano

O Teclats

O Bateria

O Sonido

OBaix

O Guitarra Clásslca/ftamenca

O Guitarra Eléctrica i Acústica

O Flauta Travessera

D Saxofón

O Cant modern

O Informática musicalD Combo

Preferencia d'horari d'instrument:

1ª Inst. Dia de la setmana: _____________ Hora: _

3ª Inst. _ Día de la setmana: Hora: _



1. El rebut mensual de I'escola de música es liquidara a través del seu banc habitual. Aquest es passara al

cobrament dins deis primers cinc dies de cada mes.

Indicar les dades bancaries:

ffiAN

11. En cas de baixa de I'alumne, aquest perd tot el dret a exigir el manteniment del seu horari i el Centre

disposara d'aquest horari per altres activitats o per altres alumnes.

0./ _

Accepto les condicions de BigBand escola de música

o Matrícula d'inscripció Curs 2018-19 40€

Viladecans a __ de del 2018

Firma

Cláusula de Protecció de dad es de carácter personal:

De conformitat amb el que disposa la Llei Orqánica 15/1999 de protecció de dades de carácter personal, aquest Centre, I'informa que les dades
personals que ens ha proporcionat així com aquells que ens proporcioni en un futur, seran incorporades a un fitxer automatitzat de dades de
carácter personal responsabilitat d'aquesta entitat, amb la finalitat de gestionar el cobrament de rebuts, així com de la resta d'obligacions
administratives i contractuals que s'originin com a conseqüencia de la matriculació de I'alumne al centre.


