ESCOLA DE MÚSICA DE LA CELLERA DE TER
CURS 2018-2019
Dades de l’alumne/a
Nom

Cognoms

Adreça

Municipi

Telèfon

Mòbils

CP

correu electrònic

M’inscric a l’activitat/s següents:

Nom del curs

Curs/Edat
P3, P4 i P5

P3, P4 i P5 – sensibilització musical

P5

P5 – sensibilització musical i instrument (2 alumnes)

1r

1r llenguatge musical

1r i 2n

1r i 2n llenguatge musical i instrument (2 alumnes)

De 3r a 18
anys

Coral juvenil

Adults (+18
anys)

durada sessió

Quota
mensual

1h

30,00€

1h i 45min

70,35€

1h

30,00€

1h i 45min

70,35€

1h

12,00€

Orquestrina/combo

1h i 15min
1h i
Orquestrina/combo/+ instrument 45min (2 alumnes)
15min+45min
1h i
Orquestrina/combo/+ instrument 60 min (3 alumnes)
15min+60min
2n instrument 45min (2 alumnes)
45min

35,00€

2n instrument 60min (3 alumnes)

60min

37,10€

77,35€
72,10€
42,35€

1h

16,00€

Ampliació de llenguatge

45min

23,00€

Instrument 30min (individual)

30min

60,50€

Instrument 45min (individual)

45min

90,00€

Instrument 60min (individual)

60min

120,00€

Coral adults

Nom del curs

Marcar
amb
una
creu

durada sessió
Tallers musicals: 1h al mes i es faran entre l’octubre i el maig. Es
farà un sol pagament de la quota a l’inici del curs. Mínim 8 alumnes.

1h

Marcar
amb
una
creu

80,00€

Segons l’ordenança fiscal núm. 26 reguladora de la taxa per la prestació dels
serveis de l’escola d’art (inclosa l’escola de música):
Art.4.1.2 Tarifa per la realització de cursos de música:
Tots els cursos de música i agrupacions seran de 32 sessions que es duran a terme entre els mesos de
setembre a juny.
Matrícula per curs i agrupació (un sol pagament a l’inici del curs) de 30,00€.
Article 5. Beneficis fiscals
Les tarifes de l’epígraf 4.1.2 tindran les següents bonificacions:
En cas d’inscriure’s més d’un membre del mateix nucli familiar en algun dels cursos de música ofertats,
s’aplicarà una reducció del 10% a partir del segon membre del mateix nucli familiar (aquesta reducció
s’aplicarà sobre el preu del curs/os més econòmic).
Article 6. Acreditament, declaració i ingrés
6.9.- Les tarifes regulades a l’article anterior 4.1.2 es giraran mensualment entre el 10 i 15 del mes
corresponent, mitjançant domiciliació bancària en el número de compte facilitat que ve en el full d’inscripció,
amb excepció dels tallers el seu import total s’abonarà en el moment de la inscripció.

Beneficis fiscals:
Existència de germans o pares a l’escola de música:

SI / NO

Reducció del 10% de la quota a partir del segon membre
del mateix nucli familiar (aquesta reducció s’aplicarà sobre
el preu del curs/os més econòmics):

SI / NO

Dades bancàries
Nom i cognoms del titular del compte

E S
SIGNATURA

La Cellera de Ter,

de/d’

de 201

Les dades que ens proporcioneu s’incorporaran al fitxer Escola de música creat per l’Ajuntament de la Cellera de
Ter per a l’organització d’aquestes activitats. No seran cedides a terceres persones. Omplint aquest formulari,
entenem que ens atorgueu el vostre consentiment per a portar a terme aquest tractament. En qualsevol moment
podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, oposició al tractament i cancel·lació adreçant-vos a
l’Ajuntament (Av. Montserrat, 20 de la Cellera de Ter).

Autorització relativa als alumnes: ús d’imatge, publicació de dades de caràcter
personal i de material que elaboren
El centre disposa d’espais de comunicació i difusió, inclosos els espais web (adreça o
adreces web), on informa i fa difusió de les activitats escolars lectives, complementàries i
extraescolars.
En aquests espais es poden publicar imatges en què apareguin, individualment o en grup,
alumnes que fan les activitats esmentades.
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 publicar fotografies i vídeos on apareguin
els seus fills i hi siguin clarament identificables.
Dades de l’alumne o alumna i dels pares, mares o tutors
Nom i cognoms de l’alumne o alumna
Nom i cognoms del pare, mare o tutor o tutora legal de l’alumne o alumna

DNI/NIE/Passaport

Autoritzo
Que la imatge del meu fill o filla pugui aparèixer en fotografies o vídeos corresponents a
activitats de l’escola de música publicades en:

Pàgines web del centre

SI

NO

Revistes o publicacions editades per
l’Ajuntament o l’Escola de Música

SI

NO

Signatura del pare, mare o tutor o tutora legal de l’alumne/a

La Cellera de Ter,

de/d’

de 201

Les dades que ens proporcioneu s’incorporaran al fitxer Escola de música creat per l’Ajuntament de la Cellera
de Ter per a l’organització d’aquestes activitats. No seran cedides a terceres persones. Omplint aquest
formulari, entenem que ens atorgueu el vostre consentiment per a portar a terme aquest tractament. En
qualsevol moment podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, oposició al tractament i cancel·lació
adreçant-vos a l’Ajuntament (Av. Montserrat, 20 de la Cellera de Ter).

