INSTRUCCIONS DE MATRICULACIÓ
CURS 2020/2021
1r PAS (pàg. 1):
Ací trobaràs dues tables que hauràs d’emplenar amb les dades que us sol·licitem, és important
emplenar-ho tot. En cas que l’alumne siga menor d’edat s’han d’emplenar les dades del pare/mare/tutor
legal. Disposeu d’un apartat d’observacions al final d’aquest full per si teniu algun dubte o indicació especial.
2n PAS (pàg. 2):
En aquesta segona fulla has d’indicar el curs al qual et vols matricular. Trobaràs les diferents opcions
en els desplegables.
-

-

En el cas de fer la matrícula per a Iniciació musical I o II hauràs d’indicar a quin grup vols assistir
(dilluns, dimecres o divendres).
Els alumnes d’iniciació musical II tenen la possibilitat de començar a cursar especialitat instrumental
que podràs seleccionar en el llistat desplegable. El centre ofereix als seus alumnes un lloguer
d’instrument GRATUÏT fins a 2n d’Ensenyaments Elementals.
Per a seleccionar l’horari de les classes individuals d’instrument el centre contactarà amb tu el més
aviat possible.
En cada curs, tant en música com dansa, teniu indicat la franja d’edat a la que pertany el vostre
fill/filla.
Els horaris podeu trobar-los en la web del centre www.centredemusicaidansa.com

Tanmateix, heu d’indicar si voleu contribuir amb l’AMPA seleccionant si o no. Aquest cost és de 15€ anuals,
els quals van destinats íntegrament a la millora de condicions per a l’alumnat del centre, com per exemple:
compra de materials, millora d’equipaments, cursos, realització d’activitats, etc.
*ELS DOCUMENTS DE MATRICULACIÓ ESTÀN FETS PER A QUE PUGAU EMPLENAR-LOS DIGITALMENT AL
MATEIX PDF, DE MANERA QUE NO ÉS NECESSARI IMPRIMIR-LOS.
IMPORTANT: PER PODER FORMALITZAR LA MATRÍCULA HAURÀS D’ENVIAR TOT EL DOCUMENT AL
SEGÜENT CORREU ELECTRÒNIC: SECRETARIA@CENTREDEMUSICAIDANSA.COM
3r PAS:
Una vegada enviat el document degudament complimentat, el centre us enviarà el desglossament
de matricula amb l’import corresponent, a excepció dels cursos Iniciació musical I, Iniciació musical II,
Expressió corporal i Ballet iniciació, ja que la matricula és gratuïta. A banda, també inclourem els següents
documents: domiciliació bancària per a la quota mensual, autorització per l’ús dels drets d’imatge i relació
quotes mensuals, els quals haureu de tornar al correu indicat anteriorment per finalitzar la matriculació.

A continuació has d’emplenar les següents dades. En el cas que l’alumne siga menor d’edat
també s’han d’emplenar les dades del pare/mare/tutor legal. Disposeu d’un apartat
d’observacions al final d’aquest full per si teniu algun dubte o indicació especial.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------•

Has estat anteriorment matriculat en aquest centre? SI ✓ NO

•

En quin curs?

DADES DE L’ALUMNE/A

Nº EXP. A emplenar pel centre

Cognoms

Nom

DNI

Data naixement

Adreça
Població

Codi postal

Telèfon

E-mail

DADES DEL PARE/MARE/TUTOR LEGAL (A COMPLIMENTAR SI L’ALUMNE ES MENOR D’EDAT)
Cognoms

Nom

DNI

Data naixement

Adreça
Població

Codi postal

Telèfon

E-mail

Observacions

SIGNATURA ALUMNE/PARE/MARE/TUTOR LEGAL:

DATA_____DE_______DE 2020

A què et vas a matricular? A continuació trobaràs diferents desplegables on podràs escollir el
curs o especialitat instrumental que vols cursar.
Notes per a l’alumnat de música:
-

Els alumnes d’iniciació musical ii tenen la possibilitat de començar a cursar una
especialitat instrumental que podràs seleccionar en el llistat desplegable.
Per a seleccionar horari d’instrument el centre contactarà amb tu el més aviat
possible.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MÚSICA
Curs:

Seleccionar Curs

Instrument: Seleccionar Instrument
DANSA
Curs:

Seleccionar Curs

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AMPA (15€ ANUALS) SI
NO
*Totes les aportacions de l’AMPA són íntegrament destinades a l’alumnat del centre; millora
d’equipaments, materials, cursos, realització d’altres activitats, etc.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*PER PODER FORMALITZAR LA MATRÍCULA HAURÀS D’ENVIAR AQUEST DOCUMENT AL
SEGÜENT CORREU ELECTRÒNIC: SECRETARIA@CENTREDEMUSICAIDANSA.COM

SIGNATURA PARE/MARE/TUTOR LEGAL:

DATA_____DE_______DE 2020

