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SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ
ESCOLA DE MÚSICA SANT VICENÇ

Le informamos que los datos que nos facilite serán tratados de forma leal, transparente, adecuada, pertinente, limitada, exac
comunicación sea necesaria o pueda suponer una mejora para la finalidad de los mismos, siempre acorde a la normativa vigente en materia de protección de datos, Reglamento Gener
Con la firma del presente documento, usted otorga su consentimiento explícito para que los datos sean in
VICENÇ con CIF37736969H y domicilio social en C/ MOSSEN JOSEP DURÁN 8
presupuesto e informarle de nuestros servicios y actividades de nuestra empr
promociones. Usted tiene derecho a recibir respuesta de cualquier pregunta, consulta o aclaración que le surja derivada de lo
supresión, oposición, limitación del tratamiento y portabilidad mediante escrito dirigido a C/ MOSSEN JOSEP DURÁN 8
INFO@ESCOLAMUSICASANTVICENC.CAT.Todos sus datos serán dados de baja definitivamente de nuestra base de datos por los siguient
para los fines que motivaron su recogida. Por último, ESCOLA DE MÚSICA SANT VICENÇ
electrónico info@normatiza.es como el teléfono 663 611 822. 

NOM :    v       
 
EDAT :                                    
 
ADREÇA:     
 
CODI POSTAL:                                                     
 
COREU ELECTRÒNIC:    

 

 

 

 

     

                                             IBAN         ENTITAT       OFICINA            D

 

    BANC O CAIXA 

    TITULAR DEL COMPTE:                                                                                                 NIF: 

 

 COMPTE BANCARI: 

 

 

 INICIACIÓ 
       Taller 3 anys                         Taller 2 anys
       Iniciació l  
       Iniciació ll   
   
GRAU ELEMENTAL  
       Prellenguatge I  Prellenguatge II
       Llenguatge 1   Llenguatge 2
       Llenguatge 3                             Llenguatge 4
       Aprofundiment  
   
  GRAU MITJÀ                                      
       Curs 1  
       Curs 2  
       Curs 3  
       Curs  4  
       Instrument 45 min  
       Instrument 1h  
   
 

HORARI:  
  

 

 

 

   FOTO 

 C/Mossèn Josep Duran 8 –10 
 Tel. 936769843 
 08620 Sant Vicenç dels Horts 

IMPORT DE LA MATRICULA 

 

                               EXP:                        CURS

       
       
     

 
       
       
       
       
       
       
       

DADES DEL CURS EN EL QUE S’INSCRIU             INSTRUMENT:
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ 
ESCOLA DE MÚSICA SANT VICENÇ

Le informamos que los datos que nos facilite serán tratados de forma leal, transparente, adecuada, pertinente, limitada, exacta y actualizada y no se comunicarán o cederán a terceros, exceptuando que esta 
ra para la finalidad de los mismos, siempre acorde a la normativa vigente en materia de protección de datos, Reglamento Gener

Con la firma del presente documento, usted otorga su consentimiento explícito para que los datos sean incluidos en un fichero denominado CLIENTES, el responsable del cual es 
con CIF37736969H y domicilio social en C/ MOSSEN JOSEP DURÁN 8-10, 08620 SANT VICENÇ DELS HORTS, BARCELONA. La finalidad de recabar estos datos es, entre otras, poder elaborar un 

presupuesto e informarle de nuestros servicios y actividades de nuestra empresa. La consecuencia de no cumplimentar debidamente los formularios supondría que no tendría acceso a nuestros servicios ni 
promociones. Usted tiene derecho a recibir respuesta de cualquier pregunta, consulta o aclaración que le surja derivada de los formularios. Usted tiene derecho a ejercer los derechos de acceso, rectificación, 
supresión, oposición, limitación del tratamiento y portabilidad mediante escrito dirigido a C/ MOSSEN JOSEP DURÁN 8-10, 08620 SANT VICENÇ DELS HORTS, BARCELONA, o bien al correo e
INFO@ESCOLAMUSICASANTVICENC.CAT.Todos sus datos serán dados de baja definitivamente de nuestra base de datos por los siguientes motivos a petición suya o cuando hayan dejado de ser necesarios 

ESCOLA DE MÚSICA SANT VICENÇ pone en conocimiento los datos de contacto del Delegado de Protección de Datos de la empresa, tanto el correo 

v                 COGNOMS : 

                               DATA DE NAIXEMENT :             

               POBLACIÓ: 

                                                    TELÈFON:                                           

                            NIF: 

 

 

 

 

 

 SI   NO   

IBAN         ENTITAT       OFICINA            DC                   

TITULAR DEL COMPTE:                                                                                                 NIF:  

    

    

                 AULA DE CANT 
Taller 2 anys   Cant individual 1h  

  Cant duo 1h  
      

               AULA DE MÚSICA MODERNA 
Prellenguatge II    Pack instrument + Combos 
Llenguatge 2    Pack instrument + Llenguatge + Harmonia
Llenguatge 4      Harmonia Moderna grupal  

  
               LLIURE 

                                                        Instrument 30 min 
                   Instrument 45 min 
   Instrument 1h 
   Instrument cada 15 dies 
                   Combos 
                   Llenguatge Musical Grups 1:15h
   Orquestres i altres 
   

  PROFESSOR/A: 

 

 

ESCOLA RECONEGUDA PEL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
info@escolamusicasantvicenc.cat               

QUOTA MENSUAL        DATA     

 

CURS             / 

    
    

    
    
    
    
    
    
     

INSTRUMENT: 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
     

ESCOLA DE MÚSICA SANT VICENÇ  

ta y actualizada y no se comunicarán o cederán a terceros, exceptuando que esta 
ra para la finalidad de los mismos, siempre acorde a la normativa vigente en materia de protección de datos, Reglamento General de Protección de Datos. 

cluidos en un fichero denominado CLIENTES, el responsable del cual es ESCOLA DE MÚSICA SANT 
10, 08620 SANT VICENÇ DELS HORTS, BARCELONA. La finalidad de recabar estos datos es, entre otras, poder elaborar un 

esa. La consecuencia de no cumplimentar debidamente los formularios supondría que no tendría acceso a nuestros servicios ni 
larios. Usted tiene derecho a ejercer los derechos de acceso, rectificación, 
SANT VICENÇ DELS HORTS, BARCELONA, o bien al correo electrónico 

es motivos a petición suya o cuando hayan dejado de ser necesarios 
pone en conocimiento los datos de contacto del Delegado de Protección de Datos de la empresa, tanto el correo 

  

         / /           / 

                MÒBIL:  

  

  

 

                  NÚM COMPTE 

Taller de cant 
 

 
 

Pack instrument + Llenguatge + Harmonia 
Harmonia Moderna grupal   

Llenguatge Musical Grups 1:15h 

 

ESCOLA RECONEGUDA PEL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 
           www.escolademusicasantvicenc.cat 

DATA      

 



 
 

 

 

 

  

 
 

En cumpliment de l’establert a la normativa de Protecció de Dades de Caràcter 
Personal, jo,..................................................................................
......................................dono consentiment a 
amb CIF 37736969H per 
.........................................................................amb DNI............................pugu
utilitzades pels tractaments abaix indicats.
 
Faig constar que se m’ha comunicat que les dades facilitades quedaran incorporades i seran 
tractades en els fitxers titulars de l’ESCOLA DE MÚSICA SANT VICENÇ amb el fi de poder prestar 
els seus serveis, així com per mantenir
l’empresa. 
 
Mitjançant la firma del present document dono el meu consentiment exprés per que l’ESCOLA DE 
MÚSICA SANT VICENÇ pugui utilitzar amb aquest fi concret les dades 
se a tractar-los de forma lleal, transparent, adecuada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada i a 
no comunicar o cedir la informació citada a tercers, exceptuant que aquesta informació sigui 
necessaria o pugui suposar una mi
 
Suposant que es produeixin canvis en alguna de les dades facilitades, em comprometo a notificar
los i disposen del meu consentiment per fer ús d’ells.
 
Tanmateix, l’infomem de la posibilitat que té d’exercir els drets d’accés, rectificació, supresió, 
oposició, limitació del tractament i portabilitat mitjançant escrit dirigit a C/MOSSEN JOSEP DURAN 
8-10, 08620 - SANT VICENÇ DELS HORTS, BARCELONA, o bé al c
info@escolamusicasantvicenc.cat
 
L’ESCOLA DE MÚSICA SANT VICENÇ m’ha informat de les dades de contacte del Delegat de 
Protecció de Dades de l’empresa, tant el correu electrònic 
611 822. 
 

Amb la firma d’aquest document autoritzo expressament el tractament de les 
meves dades de caràcter personal per les següents finalitats:
 

• Filmacions i imatges: ús exclusiu per l
socials com Facebook, Instagram, 

• Comunicació interna de l’Escola de Música Sant Vicenç

• Per a revistes o publicacions d’àmbit educatiu.
 

 
Signatura, 
 

 
 
 

 
Sant Vicenç dels Horts a ............................

SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ 
D’ IMATGE
ESCOLA DE 
AULA DE MÚSICA MODERNA

En cumpliment de l’establert a la normativa de Protecció de Dades de Caràcter 
Personal, jo,......................................................................................

...dono consentiment a l’ESCOLA DE MÚSICA SANT VICENÇ
CIF 37736969H per a que les dades del meu fill/filla 

.........................................................................amb DNI............................pugu
utilitzades pels tractaments abaix indicats. 

Faig constar que se m’ha comunicat que les dades facilitades quedaran incorporades i seran 
tractades en els fitxers titulars de l’ESCOLA DE MÚSICA SANT VICENÇ amb el fi de poder prestar 

així com per mantenir-me informat sobre questions relatives a l’activitat de 

Mitjançant la firma del present document dono el meu consentiment exprés per que l’ESCOLA DE 
MÚSICA SANT VICENÇ pugui utilitzar amb aquest fi concret les dades facilitades, compromentent

los de forma lleal, transparent, adecuada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada i a 
no comunicar o cedir la informació citada a tercers, exceptuant que aquesta informació sigui 
necessaria o pugui suposar una millora per la finalitat dels mateixos. 

Suposant que es produeixin canvis en alguna de les dades facilitades, em comprometo a notificar
los i disposen del meu consentiment per fer ús d’ells. 

Tanmateix, l’infomem de la posibilitat que té d’exercir els drets d’accés, rectificació, supresió, 
oposició, limitació del tractament i portabilitat mitjançant escrit dirigit a C/MOSSEN JOSEP DURAN 

SANT VICENÇ DELS HORTS, BARCELONA, o bé al c
info@escolamusicasantvicenc.cat.  

L’ESCOLA DE MÚSICA SANT VICENÇ m’ha informat de les dades de contacte del Delegat de 
Protecció de Dades de l’empresa, tant el correu electrònic info@normatiza.es

Amb la firma d’aquest document autoritzo expressament el tractament de les 
meves dades de caràcter personal per les següents finalitats: 

Filmacions i imatges: ús exclusiu per la pàgina web del centre; per a xarxes 
socials com Facebook, Instagram, blog. 

omunicació interna de l’Escola de Música Sant Vicenç. 

er a revistes o publicacions d’àmbit educatiu. 

............................  de.............................del 2021

SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ 
D’ IMATGE 
ESCOLA DE MÚSICA SANT VICENÇ 
AULA DE MÚSICA MODERNA 

En cumpliment de l’establert a la normativa de Protecció de Dades de Caràcter 
........ amb DNI 

l’ESCOLA DE MÚSICA SANT VICENÇ                     
que les dades del meu fill/filla 

.........................................................................amb DNI............................puguin ser 

Faig constar que se m’ha comunicat que les dades facilitades quedaran incorporades i seran 
tractades en els fitxers titulars de l’ESCOLA DE MÚSICA SANT VICENÇ amb el fi de poder prestar 

me informat sobre questions relatives a l’activitat de 

Mitjançant la firma del present document dono el meu consentiment exprés per que l’ESCOLA DE 
facilitades, compromentent-

los de forma lleal, transparent, adecuada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada i a 
no comunicar o cedir la informació citada a tercers, exceptuant que aquesta informació sigui 

Suposant que es produeixin canvis en alguna de les dades facilitades, em comprometo a notificar-

Tanmateix, l’infomem de la posibilitat que té d’exercir els drets d’accés, rectificació, supresió, 
oposició, limitació del tractament i portabilitat mitjançant escrit dirigit a C/MOSSEN JOSEP DURAN 

SANT VICENÇ DELS HORTS, BARCELONA, o bé al correu electrònic 

L’ESCOLA DE MÚSICA SANT VICENÇ m’ha informat de les dades de contacte del Delegat de 
info@normatiza.es com el telèfon 663 

Amb la firma d’aquest document autoritzo expressament el tractament de les 

a pàgina web del centre; per a xarxes 

del 2021 

SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ 



Escola de Música de Sant Vicenç dels Horts, C/Mossen Josep Duran 8-10. Tel. 936769843. Email: info@escolamusicasantvicenc.cat 

 

 

BAIXES 

- Els alumnes que causin baixa hauran de comunicar-ho per escrit a la secretaria de l’Escola abans del termini 

fixat (màxim dia 25 del mes anterior), o bé per e-mail: info@escolamusicasantvicenc.cat., per escrit i  amb 

signatura  del document de baixa. No es tornarà cap quota si la baixa no es comunicada abans del termini fixat. 

REBUTS, QUOTES i MATRÍCULES 

- Les famílies i alumnes autoritzen a l’ Escola de Música a girar el rebut de matrícula automàtica durant el mes 

de juliol i anualment si no s’ha comunicat el contrari mitjançant la baixa corresponent per escrit. 

- No es tornarà cap quantitat de matrícula si la baixa no es comunicada per escrit abans de la data prevista que 

sempre es comunica a tothom abans del 28 de juny. 

- Els rebuts es giraran de l’1 al 5 de cada mes per domiciliació bancària. 

- Els alumnes que paguin en efectiu a secretaria ho hauran de fer de l’1 al 7 de cada mes. 

- Tots els rebuts retornats tindran un recàrrec de 2€ 

CLASSES DE RECUPERACIÓ I FALTA D’ASSISTÈNCIA 

- No es recuperarà cap classe a la que l’alumne no assisteixi, excepte  per causa justificada (comunicada al 

professor amb antelació) i sota criteri del professor. 

- La falta d’assistència reiterada d’un alumne es responsabilitat de l’alumne, per tant les quotes no s’aturaran  

en cap cas. 

- La falta d’assistència d’un professor, SEMPRE SERÀ RECUPERADA, sense perjudici per l’alumne i en coordinació 

amb secretaria, professor i alumne. 

SUBSTITUCIONS PROFESSORAT 

- L’Escola es reserva el dret de poder substituir a un professor/a durant el curs per un termini determinat pel 

bon funcionament del curs, si fos necessari. 

QUOTA DE MATERIAL I ALTRES 

- Al mes de febrer es cobrarà un suplement al mateix rebut en concepte ”material” de 10 € per despeses de 

fotocopies, dossiers, material escolar, material instrumental, accessoris, etc. 

ENTRADES I SORTIDES 

- Es prega als pares i /o tutors dels alumnes d’iniciació i preliminar que portin i  recullin els alumnes a la hora 

fixada pel bon funcionament d’entrades i sortides de l’escola. 

- Es prega a tots els alumnes en general que siguin puntuals a l’arribada, que vinguin amb temps i no arribin tard 

a les aules. 

VENDA D’INSTRUMENTS MUSICALS I ACCESSORIS 

- Informació a secretaria: Dos anys de garantia, avantatges i pagaments a terminis. Abans de comprar un 

instrument, informeu-vos amb el professor i la direcció de l’escola. 

COMUNICATS I INFORMACIÓ DIRIGIDA A PARES I ALUMNES 

- L’escola comunica mitjançant escrits, audiovisuals i correu electrònic, tota la informació relacionada amb 

l’escola i els vostres fills de manera puntual. Per tant us preguem que reviseu els correus electrònics 

habitualment  per estar informats: d’audicions, concerts, comunicats administratius i comunicats en general. 

L’escola no es fa responsable si alguna familia no s’assabenta de les  activitats i notificacions. 

 

 

 

SIGNATURA PER PARES/MARES O ALUMNES 


