
Marqueu el Centre Educatiu en el qual cursareu els vostres estudis durant el curs  

Escola Folch i Torres
Escola Can Cladellas
Escola Palau
Escola Can Periquet
Escola Marinada Infantil/Primària E.S.O.
IES Ramon Casas i Carbó

MATRICULACIÓ ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA                                         CURS  

DADES PERSONALS
Nom i cognoms/ Nom de l'empresa, associació, comunitat, etc...                 CIF/NIF/NIE/Passaport

Nom i cognoms del representant (si s’escau)       DNI/NIE/Passaport

Domicili a efectes de notificació

Població           Codi postal

Correu electrònic (obligatòri en cas d’optar per la notificació electrònica*)  Telèfon   Mòbil

(*)     Vull rebre notificació electrònica de totes les actuacions relacionades amb aquest procediment. A tal efecte facilito en la present 
sol·licitud el correu electrònic i el telèfon mòbil on rebre l’avís de la posta a disposició de les notificacions.

Plaça de la Vila, 1
08184 Palau-solità i Plegamans

T. 93 864 80 56
www.palauplegamans.cat

CIF: P-0815500-D

DADES DE L’ALUMNE/A

Iniciació 

Preliminar

1r Grau Elemental 

2n Grau Elemental

3r Grau Elemental 

4r Grau Elemental

1r Grau Mitjà 2n Grau Mitjà 3r Grau Mitjà 4t Grau Mitjà

NIVELL, INSTRUMENT I/O AGRUPACIONS ON ES MATRICULA L’ALUMNE/A

E.S.O.

Nivell bàsic (6-11 anys)    

NIVELLS
Nadons (0-2 anys)        Petits músics (3/4/5 anys)    

0-18 mesos 18-36 mesos (P2) Sensibilització (3/4 anys)   Preiniciació (5 anys)

Nivell mitjà (12-13 anys)                                                               Nivell avançat (+14 anys)

1r Joves/Adults 2n Joves/Adults

 Joves i adults (+ 16 anys)                                                        

DADES ESCOLARS

E.S.O. Batxillerat Cicles Formatius
Altres

3r Joves/Adults 4t Joves/Adults 5è Joves/Adults

Infantil / Primària
Infantil / Primària
Infantil / Primària

Nom i cognoms alumne/a                      DNI/NIE/Passaport

Domicili           Data de naixement

Població           Codi postal

Correu electrònic       Telèfon   Mòbil  

  



Baix elèctric Gralla

Combo/Conjunt Instrumental 
Instrument: Coral d’adults 

Grup de flautes

Trompeta

Grup de violins

Grup de saxos i clarinets

Lloguer de I’instrument:

INSTRUMENTS I AGRUPACIONS
Instruments    

Acordió Cant Clarinet Flauta travessera

Guitarra clàssica

PianoPiano modern Saxòfon

Violí

Instruments (nivell bàsic)

Agrupacions instrumentals

Banc d’instruments

Guitarra elèctrica Bateria Percussió

CURS DE GUITARRA I BATERIA
Instruments 

AUTORITZACIÓ DEL DRET D’IMATGE:
Donat que el dret a la pròpia imatge està reconegut a l’article 18.1 de la Constitució i està 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, la direcció d’aquest centre demana el 
consentiment als pares o tutors legals per poder publicar fotografies on apareguin el/s vostre/s fills/es on puguin ser 
clarament identificables. Per la qual cosa cal que complimenteu el formulari següent amb les vostres dades i que poseu 
una creu en el quadre del SI (si ho autoritzeu) o del NO (si no autoritzeu) en cada un dels dos apartats (el primer per a la 
pàgina web i el segon per a les publicacions), agraint-vos d’antuvi la vostra amabilitat en contestar aquest qüestionari. 

Autoritza que la imatge de la persona matriculada a l’Escola Municipal de Música pugui aparèixer en fotografies als mitjans 
següents? :

 

SI NO

Pàgina web i xarxes socials de l’Escola Municipal de Música, en informacions corresponents a activitats 
organitzades per ella.

SI NO

Publicacions de la població, en informacions corresponents a activitats organitzades per l’Escola Municipal 
de Música. 

DADES FAMILIARS (a emplenar només si l’alumne/a és menor d’edat)
Dades del pare/tutor
Nom i cognoms del pare/tutor                     DNI/NIE/Passaport

Domicili         

Població           Codi postal

Correu electrònic       Telèfon   Mòbil  



40403-002 v2 IMP. MUNICIPAL

“D’acord el que estableix l’Article 13 del Reglament General de Protecció de Dades, l’informem que les dades facilitades seran incloses en un 
tractament de dades responsabilitat de l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans. Les dades seran utilitzades per a la gestió del tràmit que 
esteu realitzant, i no seran cedides a tercers, llevat que sigui necessari per a la prestació del servei sol·licitat de conformitat amb les 
disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada moment o el consentiment inequívoc, segons el cas. Un cop gestionat el tràmit seran 
conservades per obligació legal com a part del procediment administratiu. Per a més informació consulti la nostra política de privacitat.

Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió i la resta dels seus drets mitjançant la remissió 
d’un escrit dirigit al Delegat de Protecció de Dades o bé per mitjans electrònics www.palauplegamans.cat o bé presencialment o per correu 
convencional a l’adreça següent: plaça de la Vila, 1 – 08184 Palau-solità i Plegamans.”

NIF:
Palau-solità i Plegamans,  30   de/d’ d   esembre de 2019   Signatura (si és menor, del pare,mare o tutor/a)

Dades de la mare/tutora
Nom i cognoms de la mare/tutora                     DNI/NIE/Passaport

Domicili           

Població           Codi postal

Correu electrònic       Telèfon   Mòbil  

Recordeu: si es tracta d’una inscripció nova o si es vol fer un canvi de domiciliació bancària dels rebuts, adjunteu 
el Certificat de titularitat bancària emès per la banca electrònica. 
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