
 
 

SOL·LICITUD DE               CONFIRMACIÓ MATRÍCULA       PRE-INSCRIPCIÓ         MATRÍCULA     

 

Dades de l’escola de música 
Codi del centre: XXXXXX                                                                         Nombre del centre: Escola Musicau dera Val d’Aran 

Curs: 20___ - 20___                                                                                                     Núm. De sol·licitud: _________________ 

 

Dades de l’alumne/a 
DNI:                                                  Cognoms:                                                                         Nom: 
 

Adreça:                                                                                               Núm:                 Pis:                 Telèfon: 
 

Localitat:                                                                                              CP:                           e-mail: 
________________________________________________________________________________________________ 
Data de naixement: ______/_____  /_________                                                                                    Germans al centre 
 

Nom i cognoms del PARE/TUTOR:                                                                                                   NIF: 
 

Nom i cognoms de la MARE/TUTORA:                                                                                            NIF: 
 

Núm. Compte corrent: 

                    
 

Dades escolars de l’alumne/a – Estudis de règim general que farà el proper curs 
Nom del centre 
 

Localitat:                                                                                               
 

Nivell educatiu:                                                                                                                    Curs:     
 

 
DADES DE LA MATRÍCULA 
Obligatori per aquells alumnes que confirmen la matrícula del proper curs 
 
Cessió de drets d’Image (cal omplir-lo a mà i signar-lo) 
El dret a la pròpia imatge està reconegut a l’article 18.1 de la Constitució i regulat per la Llei 5/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat 
personal i familiar i a la pròpia imatge. És per això que l’Escola de Música demana el consentiment als pares o tutors legals dels alumnes menors d’edat i als 
mateixos alumnes per a poder fer ús de la seva imatge en qualsevol activitat relacionada amb l’Escola Musicau dera Val d’Aran. 

 
Jo, ___________________________________________amb DNI____________________________________ com a pare/mare/ 
tutor de l’alumne ______________________________________________________________ autoritzo a l’Escola Musicau dera 
Val d’Aran a fer ús de la imatge de l’alumne/a en qualsevol activitat que estigui relacionada amb l’escola. 

                                                                                                                                                                                     Signa   
A_________________, el____________ de_________________ del 20____ 
 
Autorització de sortida del centre (cal omplir-lo a mà i signar-lo) 
El sota signat autoritza al seu fill/filla/tutoritzat (encerclar la opció correcte) a sortir del centre acompanyat dels 
docents de l’Escola per a realitzar activitats relacionades amb l’activitat lectiva de l’Escola de Música. 
                                                                                                                                                                                     Signa   
 
A_________________, el____________ de_________________ del 20____ 
 

 

     FOTO 



 
DADES DE LA MATRICULA 
 
Obligatori per aquells alumnes que confirmen la matrícula pel proper curs. 
 
 

Sensibilització (nens i nenes de P1 a P5) grups 

CURS DE LLENGUATGE MUSICAL: ____________ 

 

Iniciació (nens i nenes de 1r o 2n de primària)                                                                                INDIVIDUAL 

CURS DE LLENGUATGE: ______________    INSTRUMENT: ____________________                  GRUPO (+ 2 alumnes) 
 

 

Elemental/Iniciació (nens i nenes de 3r, 4t, 5è o 6è de primària)                                                                                 

CURS DE LLENGUATGE MUSICAL: ______________     

INSTRUMENT: ____________________________                

CONJUNT INSTRUMENTAL/CAMBRA: ________________________________________________ 

ALTRES: ________________________________________________________________________ 
 

Mig  (nens i nenes d’ESO o BATXILLERAT) 

CURS DE LLENGUATGE MUSICAL: ______________     

INSTRUMENT 1: ____________________________                

INSTRUMENT 2: ____________________________ 

CONJUNT INSTRUMENTAL: ________________________________________________________ 

CAMBRA: ______________________________________________________________________ 

CORAL: ________________________________________________________________________ 

ALTRES: ________________________________________________________________________                                                                           

 

Joves-Adults  (a partir de 12 anys) 

CURS DE LLENGUATGE MUSICAL: ______________     

INSTRUMENT : ____________________________                

ALTRES: ________________________________________________________________________ 

 

Altres observacions: 

 

 

 

 

 

 


