
ESCOLA DE MÚSICA 
MANEL MARTINES I SOLÀ

CURS 2020-2021  -  SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ

DADES DE L’ALUMNE/A
NOM I COGNOMS DNI/NIE DATA NAIXEMENT

ADREÇA CODI POSTAL MUNICIPI

TELÈFON MÒBIL ADREÇA ELECTRÒNICA

CONEIXEMENTS MUSICALS

ESCOLA  O CENTRE ON CURSA  ESTUDIS/CURS

DADES PARE/S, MARE/S O TUTORS/ES (només pels alumnes menors d’edat. Omplir tots els
camps possibles
COGNOMS I NOM (mare o pare) NIF/NIE

COGNOMS I NOM (mare o pare ) NIF/NIE

COGNOMS I NOM (tutor/a) NIF/NIE

  COMPTE  BANCARI ( emplenar sols si hi ha canvis referent al curs anterior)
IBAN __  __  __  __      __  __  __  __     __  __  __  __       __  __  __  __        __  __  __  __       __  __  __  __

CODI   BIC   ___________________

NIVELL PLAÇA SOL·LICITADA INSTRUMENT INSTRUMENT 
ADDICIONAL

SENSIBILITZACIÓ

        SENSIBILITZACIÓ --------------- ---------------
INICIACIÓ
                   1                                             2    

NIVELL  ELEMENTAL
               

PRIMER TERCER
SEGON QUART

ADULTS 

CANT  

AVANÇAT
PRIMER TERCER
SEGON

ACOMPANYAMENT 

INSTRUMENT (posar el nom de l’instrument/s)
½ H.       ¾ H.       1H.      1 ¼ H.       1 ½ H.     1 ¾ H.     2 H
CORAL                  COMBOS        

SOL·LICITUD DE BONIFICACIÓ (ADJUNTAR DOCUMENTACIÓ)
No s’aplicarà la bonificació si no està tota la documentació complimentada correctament
i lliurada a l’EMD de Jesús

 

Registre General
Data
Núm. en.



DECLARACIÓ DEL PARE, MARE O TUTOR DE L’ALUMNE/A
                                                                               Com a                           , declaro que són certes les dades
que faig constar en aquest document i que no he presentat cap sol.licitud en cap altre centre.

Jesús,                  de/d’                              de   202                                                         
  Signatura,

 

SR. PRESIDENT DE L’ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA DE JESÚS

Informació bàsica sobre protecció de dades

En virtut de la  normativa de  Protecció de Dades de Caràcter Personal, per la present autoritza a que les 
dades personals facilitades siguin  incorporades en un fitxer denominat “Registre i gestió administrativa” 
responsabilitat de EMD JESÚS, i seu social a Pl. Pati de la Immaculada, 1 , 43590  Jesús 
(TARRAGONA)
La finalitat d’aquest tractament  és la de gestionar la seva petició i els serveis oferts. Aquestes dades no 
seran transmeses a terceres persones i seran conservades sempre que sigui imprescindible o legítim per la 
finalitat que es van captar.  
En qualsevol cas podrà indicar la revocació del consentiment atorgat, així com exercitar els drets d’accés, 
rectificació o supressió, la limitació del tractament o oposar-se, així com el dret a la portabilitat de les 
dades. Aquestes peticions caldrà que es faci a la  Pl. Pati de la Immaculada, 1 , 43590  Jesús 
(TARRAGONA) o bé per correu electrònic a: emd@jesus.cat
S’informa que també pot presentar una reclamació, si així ho considera, davant Autoritat Catalana de 
Protecció de Dades.

He llegit la informació bàsica sobre protecció de dades i autoritzo el tractament de les Dades.

Lloc i data:
Signatura

  Nom i Cognoms (pare, mare, tutor)   __________________________________________ com a 
_____________ , sol·licito la BAIXA de l’Escola de Música de l’Alumne/a  
______________________ 
.

Jesús,                  de/d’                              de   202           
                                                Signatura,



Autorització  relativa  als  alumnes:  ús  i  cessió  d’imatges,  publicació  de  dades  de
caràcter personal i de material que elaboren.       Curs: 2020- 2021   

L’Escola de Música Manel Martines 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 allò que estableix la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter
personal i atès que el dret a la pròpia imatge està reconegut a 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
1. Que la imatge del meu fill  o filla pugui aparèixer en fotografies i vídeos corresponents a activitats
lectives, complementàries i extraescolars organitzades pel centre i publicades en:

- Pàgines web del centre i/o de l’EMD de Jesús:        Si      No

- Revistes o publicacions editades pel centre d’àmbit educatiu i/o per l’EMD de Jesús:       Sí      No
2.  Que el material elaborat pel meu fill o filla pugui ser publicat en els espais de comunicació (blogs i
espais web del centre i revistes editades pel centre mateix així com als mitjans de difusió de l’EMD de
Jesús) amb finalitat de desenvolupar l’activitat educativa i/o informar i difondre de les activitat realitzades:
                          -       Sí         No

3. Que en les pàgines web o blogs i revistes editades pel centre i/o l’EMD de Jesús, enlloc del seu nom hi
consti solament les inicials de l’alumne o alumna al centre:  
                          -          Sí          No                  

 Lloc i data           
Signatura del pare, mare o tutor o tutora legal de l’alumne o alumna

SR. PRESIDENT DE L’ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA DE JESÚS

Informació bàsica sobre protecció de dades
En virtut de la  normativa de  Protecció de Dades de Caràcter Personal, per la present autoritza a que les 
dades personals facilitades siguin  incorporades en un fitxer denominat “Registre i gestió administrativa” 
responsabilitat de EMD JESÚS, i seu social a Pl. Pati de la Immaculada, 1 , 43590  Jesús 
(TARRAGONA)
La finalitat d’aquest tractament  és la de gestionar la seva petició i els serveis oferts. Aquestes dades no 
seran transmeses a terceres persones i seran conservades sempre que sigui imprescindible o legítim per la 
finalitat que es van captar.  
En qualsevol cas podrà indicar la revocació del consentiment atorgat, així com exercitar els drets d’accés, 
rectificació o supressió, la limitació del tractament o oposar-se, així com el dret a la portabilitat de les 
dades. Aquestes peticions caldrà que es faci a la  Pl. Pati de la Immaculada, 1 , 43590  Jesús 
(TARRAGONA) o bé per correu electrònic a: emd@jesus.cat
S’informa que també pot presentar una reclamació, si així ho considera, davant Autoritat Catalana de 
Protecció de Dades.

He llegit la informació bàsica sobre protecció de dades i autoritzo el tractament de les dades.
Lloc i data:
Signatura
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