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telèfons
mare:

NOM MARE:

NOM PARE:

E.mail
mare:

carrer nº pis població codi postal
adreça mare:

telèfons
pare:

E.mail
pare:

Fax mare:

Fax  pare:

adreça pare:
carrer nº pis població codi postal

DADES PERSONALS

data naixement:                    edat durant curs 11/12:          curs escolar 11/12:

NOM: 1r. COGNOM: 2n. COGNOM:

DINA A L’ESCOLA?
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 DATA i SIGNATURA
del TITULAR del COMPTE:

NÚMERO COMPTE CORRENT:

Entitat................Oficina.............D.C...............Nº c/c..........................................................

BANC / CAIXA:

carrer :............................................nº..............Població...............Provincia......................

NIF TITULAR COMPTE:

NOM i COGNOM
del TITULAR del COMPTE:

BUTLLETA  MATRICULACIÓ
CURS 11/12 -escola Pere IV- 

SOL.LICITUD de MATRÍCULA:
Sol.licito matricular al meu fill/a a les assignatures de llenguatge musical i instrument del Programa
d’Estudis MusicActiva-Mètode Creatiu.

CONFIRMACIÓ d’HORARIS ASSIGNATS i d’HORARIS PENDENTS:
Confirmo que podré realitzar les clases d’instrument en horari de migdia.

AUTORITZACIÓ BANCÀRIA:
A tal efecte, AUTORITZO a MusicActiva a fer efectiu el càrrec del rebut que mensualment els
presentarà: Serveis Musicals S.XXI

NOM i COGNOMS
de l’ALUMNE:
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AUTORITZACIONS

BUTLLETA  MATRICULACIÓ
CURS 11/12 -escola Pere IV-

En/Na....................................................................................................................................
amb DNI nº................................................................................................................................
com a mare  / pare  /  tutor  de: ................................................................................................
autoritzo al meu fill/a a assistir a les activitats organitzades per MusicActiva i certifico
amb la meva signatura l’autenticitat de totes les dades que apareixen en els documents de
matriculació, fent extensiva aquesta autorització de tipus general a les següents
autoritzacions específiques:

-MÈDIQUES:
Autoritzo les decisions mèdiques que fos necessari adoptar en cas d’extrema urgència,
sota la pertinent direcció facultativa SI - NO
-IMATGE:
Autoritzo la realització i utilització per part de MusicActiva del material gràfic i sonor
(fotos/videsos/enregistraments) de les activitats  en les que participa el meu fill/a

SI - NO
-PROTECCIÓ de DADES:
Segons la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció
de dades de caràcter personal, us informem que les dades personals que ens faciliteu
estaran arxivades a MusicActiva amb la finalitat de tramitar la documentació de la
matricula.
Aquestes dades no seran cedides a cap altra entitat, i d’aquesta manera consentiu
expressament la utlització de les dades per les finalitats assenyalades.
Us informem també que podeu exercir el vostre dret d’accés, rectificació, cancel.lació i
oposició en els termes establerts per la legislació vigent de protecció de dades,
adreçant-vos per escrit a MusicActiva: c/ Massens 63 -torre- BCN 08024.

-PROVA d’INSTRUMENT MES DE JUNY CURS 10/11:
Confirmo que el meu fill/a estarà a l’escola els dies i les franges horàries anunciades
per a realitzar la prova individual d’instrument.

A....................................................., d...........................................del 2011
Signatura mare, pare o tutor:


