C/Rector Planes, 38 – 07200 Felanitx - Tel: 971584455
musical@felanitx.org
www.musicafelanitx.org

SOL·LICITUD DE MATRÍCULA ESCOLA DE MÚSICA I DANSA PARE AULÍ
1. DADES D’IDENTIFICACIÓ DE L’ALUMNE/A
1r Llinatge

2n Llinatge

DNI/NIE

Localitat
de naixement
*Adreça

Data de naixement

Nom
Nacionalitat

Localitat

Codi Postal

*Telèfon fix

*Telèfon Mòbil

*Adreça electrònica

Família nombrosa

NO

SI

Provincia

Empadronat al Terme Municipal de Felanitx

1ª

2ª

NO

SI

*Per als alumnes menors d'edat, les dades de contacte han de ser les del pare, mare o tutor legal

2. DADES PERSONALS PARE/MARE
Llinatges i nom
(pare/tutor)

DNI/NIE

Llinatges i nom
(mare/tutora)

DNI/NIE

3. DADES ACADÈMIQUES PER ALS QUE SOL·LICITA LA MATRÍCULA
Any Escolar

Ensenyaments

Curs

NO REGLATS
20_______/ 20_______
Especialitat:

Música

Sensibilització Musical I................................................................ (3 anys) - 2016
Sensibilització Musical II............................................................... (4 anys) - 2015
Sensibilització Musical III............................................................. (5 anys) – 2014
Iniciació al Lleng. Musical I

Iniciació I a l’instrument........... (6 anys) - 2013

Iniciació al Lleng. Musical II

Iniciació II a l’instrument.......... (7 anys) - 2012

Instrument individual / Cant

Bateria modern

Guitarra Popular

Guitarra elèctrica

Dansa infantil (4 i 5 anys)
Dansa Moderna i clàssica (8 a 11 anys)

__________________
Dansa clàssica l (6 i 7 anys)

Dansa clàssica II (12 a 16 anys)

Dansa clàssica lI – Tècnica de PUNTES
(La professora podrà adequar l’alumne/a al nivell més adequat)

4. DADES PER A L'EBORACIÓ D'HORARIS
HORA DE SORTIDA COL·LEGI/IES/TREBALL
TIPUTS DE JORNADA

JORNADA PARTIDA

JORNADA CONTINUADA

5. IMPORTS MATRÍCULA I QUOTES MENSUALS
Preus públics per a la prestació del servei d'ensenyament a l’Escola de Música i Dansa Pare Aulí de Felanitx, aprovats pel Patronat de
la Fundació Felanitx per a la Música i les Arts Escèniques, el 19-02-2019.

CONCEPTE

IMPORT

Matrícula anual:

Quotes mensuals:

Altres conceptes:

La quota de la matrícula dels alumnes inscrits en el curs anterior s’inclourà al rebut de la
primera quota mensual.
El cost del curs serà satisfet mitjançant la presentació a la domiciliació bancària indicada,
d’un rebut mensual anticipat a partir del mes d’octubre i fins el mes de juny (ambdós
inclosos).
Així mateix a qualsevol dels rebuts s’hi podran incloure les despeses de material o
d’activitats extraordinàries que es produeixin.
La quota de matrícula dels alumnes inscrits per primera vegada es satisfarà mitjançant
ingrés bancari al compte de la Fundació a la formalització d’aquesta matrícula.
Compte bancari de la Fundació Felanitx per a la Música i les Arts Escèniques.
ES06 2100 1990 6902 0004 8455

6. DOCUMENTACIÓ QUE S’ADJUNTA
Fotocòpia del llibre de família actualitzat (en cas de tractar-se de família nombrosa i de sol·licitar bonificació).
Document de domiciliació bancària (SEPA)
Document d’autorització per la publicació d’imatges dels alumnes menors d’edat.
Certificat d’empadronament, alumnes empadronats al terme municipal de Felanitx.
Documentació adicional (indicau quina):………………………………………………………………………………………………….

7. DECLARACIÓ RESPONSABLE
La persona sol·licitant declara que les dades contingudes en aquesta sol·licitud són certes i que coneix que la falsedat de les dades pot
implicar l’anul·lació del dret d’obtenció de plaça i/o matrícula en els ensenyaments corresponents.
La personal sol·licitant declara conèixer, que en cas de sol·licitar la baixa de matrícula, aquesta no serà efectiva fins a la formalització
de la mateixa mitjançant el document adient adreçat a la secretaria del Centre. (No s’acceptaran baixes posteriors al 15 d’abril)
La signatura d’aquest full suposa l’acceptació de les normes de funcionament vigents al Centre.

8. RESOLUCIÓ
L’Escola de Música i Dansa Pare Aulí de Felanitx, resol admetre la sol·licitud de matrícula formulada pel sol·licitant les dades de la qual
figuren en l’encapçalament de la present, per la qual cosa una vegada es faci efectiu el pagament de la matrícula passarà a ocupar una
plaça segons les dades acadèmiques consignades en la mateixa. La devolució continuada, per part de l’entitat bancària, dels càrrecs
corresponents a les quotes mensuals, suposarà l’anul·lació de la matrícula, amb els conseqüents efectes acadèmics i administratius.
Alumne/a (major d’edat), pare, mare o tutor/a legal
SIGNATURA DE L’UNITAT
ADMINISTRATIVA
I SEGELL DEL CENTRE

Signat: _________________________________________________
(indicau nom i llinatges)
Data: _____________de/d’________________________de 20_____
De conformitat amb el estableix l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de
Caràcter Personal, li informam que les dades personals obtingudes per mitjà de l’ompliment d’aquest formulari seran
incorporats per al seu tractament en un fitxer informàtic el responsable del qual és la Fundació per a l’Ensenyament de
la Música i la Dansa a Felanitx, Així mateix se li informa que el recull i tractament de tals dades té com a finalitat la
gestió administrativa i acadèmica derivada del servei d’ensenyament a l’Escola de Música i Dansa Pare Aulí de
Felanitx. Podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició previstos per la Llei, dirigint-se a la
secretaria del Centre.

CONSERVATORI PROFESSIONAL DE MÚSICA MUNICIPAL DE FELANITX
C/Rector Planes, 38 – 07200 Felanitx (Illes Balears) / Tel: 971584455
conservatoriprofessional@musicafelanitx.org
www.musicafelanitx.org

Data d’entrada:
Hora:

