
Full de matrícula. Curs

Atenció! Pel tipus de pla d’estudis que fas, has
d’estar matriculat de conjunt instrumental, música
de cambra o bé cor

Dades

Nom Data de naixement

Adreça C.P. Població Telèfon

Mòbil mare Mòbil pareMòbil estudiant e-mail

Centre educatiu on realitzarà els estudis generals el curs

Número de compte on carregarem els rebuts

Pertanys a la banda? Sí No

Observacions. (escriu aquí qualsevol cosa
important que creus que haguem de saber, ,
al·lèrgies, malalties, qüestions legals, altres
telèfons dies que no pots venir...)

Data

Signatura de l’interessat/da
(del pare/mare o tutor/a si és menor)

Matrícula

CONJUNT INSTRUMENTAL

.-

Adult Jove Conjunts Jove instrumental Música i Moviment. Infantil Música i Moviment. PrimàriaTipus d’estudis

(Si us plau, revisa que totes les dades siguin correctes i omple les que faltin)

Si el número de compte no és correcte o bé el vols canviar, escriu el nou als quadres
següents.

Fes servir aquest quadre per si hi ha algun error en les dades anteriors

DNI

Nom

LLENGUATGE-
(en el cas de repetir s’assignaria al grup del curs anterior amb la
mateixa lletra)

. -.

.  -.

CAMBRA

.-

INSTRUMENT I PROFESSOR D’INSTRUMENT
/ .

INSTRUMENT SECUNDARI
/ .  minuts.

Et falta triar el grup de llenguatge

COR

.

.  -
-

L’horari de llenguatge encara està per determinar

L’horari de cor està per determinar

L’horari de cambra està per determinar

L’horari de conjunt instrumental està per determinar

Atenció! Pel curs que fas et recomanem que et matriculis a un
conjunt instrumental o música de cambra

Atenció! Pel curs que fas has d’estar matriculat a dos
conjunts vocals o instrumentals a triar entre cor,
música de cambra o conjunt instrumental

Indica’ns si et plau, quines altres activitats faràs



Full de matrícula. Curs

En/Na.......................................................................................................................................................................................................com a

pare/mare/ tutor-a, autoritzo a l’Escola de Música de la Selva del Camp perquè faci ús de la imatge del meu fill/a   en possibles vídeos,

reportatges o fotos que es puguin realitzar en aquest curs .

I perquè així consti, signo aquest document.

Signatura

DNI:

La Selva del Camp, 16/10/2014


