DOCUMENT D’INSCRIPCIÓ
Escola Municipal de Música Conrad Saló – Curs 2022 / 2023

Dades personals de l’alumne/a
Nom i cognoms:
D.N.I.:

Data de naixement:

Escola o institut i curs (en cas d’estar escolaritzat):
Observacions (necessitats educatives especials o altres observacions que s'hagin de tenir en compte):

Mòbil (majors de 18 anys) :
Correu electrònic (majors de 12 anys) :
Adreça:
Codi postal:

Població:

Dades familiars
Nom i cognoms del tutor/a 1:
D.N.I.:

Telèfon:

Correu electrònic:

Nom i cognoms del tutor/a 2:
D.N.I.:

Telèfon:

Correu electrònic:
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Dades acadèmiques
ALUMNAT MATRICULAT EL CURS ANTERIOR

ALUMNAT NOU

FORMACIÓ BÀSICA:

OFERTA DE PLACES d’instruments pel curs 22-23:
1r instrument: Baix, contrabaix, clarinet, flabiol, fiscorn, tenora, tible, cant.
2n instrument: Baix, piano, violí, trompeta, saxo, flauta, bateria, trombó, guitarra

1r de primària: Cantem i toquem. Mensualitat: 21,57€
HORARI: Dimecres de 17.45 a 18.45.*
*Nota: Si el grup Cantem i Toquem 1 supera els 10 alumnes, s'obrirà un nou grup els dijous de
18.15 a 19.15
2n de primària:
1 instrument i creamúsica. Mensualitat: 60,08€
2 instruments i creamúsica. Mensualitat: 98,59€
Indiqueu tres opcions d’instrument:
Opció 1:
Opció 2:
Opció 3:
CREAMÚSICA Grup nº
Tercer i quart de primària:
PROGRAMA OBLIGATORI: Instrument + Creamúsica + 1 conjunt. Mensualitat: 71,38€
INSTRUMENT
CREAMÚSICA Grup nº
CONJUNT:
Cobla
Combo elèctric
Banda
Grup de cordes
Orquestrina Jazzband

Optatives
2n conjunt:
2n instrument:
Creamúsica avançat
3r conjunt:
Preparació accés Grau Superior
Altres optatives (Consulteu les optatives disponibles al
pla d’estudis):
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Cinquè i sisè de primària:
PROGRAMA OBLIGATORI: Instrument + 1 conjunt. Mensualitat: 65,47€
INSTRUMENT
CONJUNT:
Cobla
Combo elèctric
Banda
Grup de cordes
Orquestrina Jazzband

Optatives
2n conjunt:
2n instrument:
Creamúsica:
Creamúsica avançat
3r conjunt:
Preparació accés Grau Superior
Altres optatives (Consulteu les
optatives disponibles al pla
d’estudis):

Programa a mida:
ALTRES FORMACIONS COL·LECTIVES (indica quina):
ALTRES FORMACIONS COL·LECTIVES (indica quina):
ALTRES:

Joia de la Bisbal: Grup de Sardanes, és totalment gratuït.
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HORARIS CREMÚSICA I CONJUNTS INSTRUMENTALS
HORARI CREAMÚSICA (2n, 3r, 4t): Escull el grup de Creamúsica.
Creamúsica 1: Dilluns de 16.45 a 17.45
Creamúsica 2: Dimecres de 16.45 a 17.45
Creamúsica 3: Dimecres de 18.45 a 19.45
HORARI CONJUNTS INSTRUMENTALS (3r, 4t, 5è i 6è):
Grup de cordes (guitarra clàssica, violí, viola, contrabaix), Cobla (Flabiol, Tible, Tenora,
Trompeta, Trombó, Fiscorn, Contrabaix), Banda (Saxo, clarinet, flauta, trompeta, trombó,
bateria-percussió), Orquestrina (qualsevol instrument de formació avançada), Combo elèctric
(Guitarra
elèctrica,
baix
elèctric,
piano-teclat,
bateria)
Grup de cordes: Dilluns de 17.45 a 19.00
Cobla: Dimarts de 17.45 a 19.00
Banda: Dimecres de 17.45 a 19:00
Orquestrina Jazzband: Dijous de 17.15 a 18.30
Combo elèctric: Dijous de 18.30 a 19.45

HORARI CREAMÚSICA (5è i 6è): Escull el grup de Creamúsica.
Creamúsica Pas de Grau: Horari a determinar
CONFORMITAT AMB LA NORMATIVA ESCOLAR DE FUNCIONAMENT DEL CENTRE
(veure document Normativa Escolar https://www.escolaconradsalo.cat/?page_id=868)

Nom i cognoms alumne/a (majors d’edat) o tutor/a:
D.N.I.:
Data:
Signatura del representant legal de l’alumne/a
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Ordre de domiciliació bancària
En virtut de la llei 16/09 de Serveis de pagament, autoritzo a l’Ajuntament de la Bisbal
d’Empordà al cobrament dels rebuts per domiciliació bancària al número de compte
corrent que seguidament us facilito:
IBAN:

ES

Entitat bancària:

Codi Swift del banc deutor:

Titular del CC:
DNI del titular del compte:

Signatura:

BAIXES: En cas de baixa l’alumne/a haurà de comunicar per escrit mitjançant instància
genèrica a través del registre d’entrada de l’Ajuntament de la Bisbal o a través de la seu
electrònica abans de finalitzar el mes anterior al que es produeixi la baixa, en cas contrari es
girarà el rebut corresponent.
SESSIONS: Totes les sessions s’impartiran de manera presencial. Si per circumstàncies
excepcionals no es poden fer les sessions de forma presencial, es duran a terme de forma
telemàtica, sempre que la direcció i el claustre de l’Escola ho considerin viable.
TRACTAMENT DE DADES: En compliment del que disposa la normativa vigent en matèria de
protecció de dades personals i garantia de drets digitals (el Reglament (UE) 2016/679 de 27
d’abril de 2016 (RGPD), la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre (LOPD) i el Reial Decret
1720/2007 de desenvolupament de la LOPD), l’informem que les dades personals aportades en
aquest formulari seran tractades per L’AJUNTAMENT DE LA BISBAL amb la finalitat de dur a
terme les gestions administratives necessàries per la seva inscripció a l’ESCOLA MUNICIPAL DE
MÚSICA CONRAD SALÓ de La Bisbal d’Empordà.
Dona el seu consentiment per enviar-li periòdicament informació d’interès relacionada
amb l’Escola i activitats educatives.
SI

NO

Dona el seu consentiment perquè, si el personal docent ho creu oportú, s’inclogui el
seu número de telèfon en un grup de Whatsapp per facilitar la comunicació entre
professorat i famílies de l’alumnat. Número de telèfon que facilita per a tal fi:
SI

NO

Tel. mòbil:

Dona el seu consentiment pel tractament de dades amb l’objectiu de realitzar, si
s’escau en períodes excepcionals, les classes amb mitjans telemàtics segurs i que es
trobin en un nivell d’equivalència amb els estàndards europeus de protecció de dades.
SI

NO
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DRETS D’IMATGE: En compliment del que disposa la normativa vigent en matèria de protecció
de dades personals (Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD), la Llei Orgànica
15/1999 de 13 de desembre (LOPD) i el Reial Decret 1720/2007 de desenvolupament de la
LOPD) i el dret a la pròpia imatge (Llei Orgànica 1/1982 de 5 de maig) els informem que
L’AJUNTAMENT DE LA BISBAL D’EMPORDÀ els sol·licita autorització per fer i publicar
fotografies on apareguin alumnes i que puguin ser identificables amb la finalitat de
promocionar i donar visibilitat als nostres esdeveniments a les xarxes socials, al web de l’escola
i a La Revista de la Conrad Saló.
Dona el seu consentiment per publicar imatges dels alumnes segons les finalitats
mencionades a l’apartat anterior.
SI

NO

Data d’inscripció:

Signatura:
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