SOLꞏLICITUD D’INSCRIPCIÓ. (11 quotes)
Curs 2020-2021



COGNOMS I NOM: ________________________________________



DNI: _____________________________________________________



DATA NAIXEMENT: ___________ CURS ESCOLAR 20/21: ______



ADREÇA DE CORREU ELECTRÒNIC
___________________________________________________________



TELÈFON CONTACTE: ______________________________________



NOM, COGNOMS I DNI DEL PARE (si ets menor):
___________________________________________________________



NOM, COGNOMS I DNI DE LA MARE (si ets menor):
____________________________________________________________



ADREÇA POSTAL:
____________________________________________________________



DADES BANCÀRIES:
IBAN

ENTITAT

OFICINA

DC NÚM. COMPTE

TITULAR


CURS AL QUE ES MATRICULA: ______________________________

 TENS ALGÚN FAMILIAR A L’EMMA?




SI, 1 familiar 10% de descompte (Nom ____________________)
SI, 2 familiars 15% de descompte (Nom ___________________)
NO

En ___________________________________________________, com a pare, mare o
tutor legal de l’alumne ________________________________________, autoritzo al
meu fill/a a cursar les següents assignatures (escollir les que es realitzin) de l’EMMA
(Escola Municipal de Música) corresponents al curs de 2020/2021
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Llenguatge musical (Curs)

_______________________

1r Instrument (quin):

_______________________

2n Instrument (quin):

_______________________

Grup de cambra:

_______________________

Conjunt Instrumental:

________________________

L’Ametlla de Mar, ________ de/d’ _________________ de 202_
Documentació a aportar:
o
o
o

Fotocòpia Targeta
Seguretat Social.
1 Fotografia de
carnet.
Fotocòpia del DNI en
cas de ser major
d’edat.

Signatura:
Pare/ mare/ tutor legal

Autorització d’ús d’imatge de l’alumne/a, publicació de dades de caràcter
personal i material elaborat per l’alumnat.
Atès que el dret a la pròpia imatge és reconegut en l’article 18.1 de la Constitució
espanyola i està regulat per la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret
a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, la direcció d’aquest
centre demana el consentiment als pares, mares o tutors legals per poder
publicar fotografies i vídeos on apareguin els seus fills i filles i hi siguin clarament
identificables.
Dades de l’alumne/a i dels pares o tutors.
Nom i cognoms de l’alumne/a ______________________________________.
Nom i cognoms del pare, mare o tutor/a legal de l’alumne/a
_______________________________________________________________.
DNI o passaport del pare, mare o del tutor/a legal de l’alumne
_______________________________________________________________.
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Autoritzo:
Que la imatge del meu fill/a pugui aparèixer en fotografies corresponents a
activitats escolars lectives, complementàries i extraescolars organitzades pel
centre i publicades en:
- Pàgines web de l’ajuntament de L’Ametlla de Mar.
- Filmacions destinades a difusió pública no comercial.
- Fotografies per a revistes o publicacions d’àmbit educatiu.
- Presentacions digitals.
Que el material elaborat pel meu fill/a pugui ser publicat en blocs i altres espais
de comunicació pública amb finalitat educativa.
No autoritzo:
Que la imatge del meu fill/a pugui aparèixer en fotografies corresponents a
activitats escolars lectives, complementàries i extraescolars organitzades pel
centre.
Signatura,
pare mare tutor legal

L’Ametlla de Mar, _____ d _____________ de 202_

AUTORITZACIONS SORTIDES FÓRA DE L’ESCOLA MUNICIPAL DE
MÚSICA
En / Na _______________________________ amb DNI _________________ com a
pare, mare o representant legal, autoritzo a l’alumne/a
_________________________________ a realitzar totes aquelles sortides programades
durant el curs, fóra de l’Escola Municipal de Música de l’Ametlla de Mar i fóra de
l’horari lectiu establert, com ara concerts, audicions, excursions, encontres i trobades
musicals, etc.
Telf. per a emergències: ____________________
Signatura del pare, mare o tutor legal

L’Ametlla de Mar,

de

de 202_
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