INSCRIPCIÓ ESCOLA DE MÚSICA CURS 2020-21.
DADES ALUMNE/A
Nom i cognoms: ............................................................................ Data naixement: ..............................
Adreça: ............................................................................................................ Codi postal: ....................
Curs (2020-21): ............E.I. / ............E.P. / ............ESO / ............ BATX
Antic alumne de l’escola de música: sí



no



DADES FAMILIARS
Nom 1r tutor/a: ............................................................... Tlf. casa/mòbil: ........................../............................
Nom 2n tutor/a:............................................................... Tlf. casa/mòbil: ........................../...........................
Adreça: ...............................................................................................................................................................
Mail per enviar comunicats: ..............................................................................................................................

NORMES GENERALS
. Cal enviar el full d'inscripció a l'activitat al correu: extraescolars@gravi.com abans del 25 de setembre.
. L’import de la matrícula es cobrarà a l'octubre i serà de 19 €. En cas de germans només se’n cobrarà una
per família.
. La primera mensualitat es cobrarà al mes d’octubre, coincidint amb l’inici de les activitats.
. Recordeu que qualsevol modificació administrativa s’ha de comunicar a la secretaria de Primària abans
del dia 25 del mes en curs perquè tingui vigència el mes següent. Les modificacions fetes fora d’aquest
termini tindran el recàrrec corresponent, i per tant no es retornarà l’import.
. Les baixes s’hauran de notificar per correu electrònic a extraescolars@gravi.com.
. Es reserva el dret d’anul·lar un grup o activitat, si no s’assoleixen els mínims d’inscripció.
. Els horaris d’instrument s’establiran per ordre de curs escolar (els més petits a les 17:15h i a partir d'aquí
successivament), o en cas de ser del mateix curs per ordre d’inscripció.
. Durant l’any respectarem el calendari escolar de Gravi.
. El dilluns 28 de setembre rebreu la confirmació de l'inici de l'activitat en l'horari assignat.
. Les classes s'iniciaran la setmana del 5 d'octubre.
. En cas de produir-se algun tipus de confinament, les classes es mantindrien en el mateixos horaris via
telemàtica.

ACTIVITATS (marqueu amb una creu l’opció escollida):
*Llenguatge (Dimecres de 17h a 18:15h)



Sensibilització I (P3)



Llenguatge 1



Llenguatge 4



Sensibilització II (P4)



Llenguatge 2



Llenguatge 5



Sensibilització III (P5)



Llenguatge 3



Llenguatge 6

*Instruments (Indiqueu el dia i la durada):
Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

30'

45'

60'

Bateria
Piano
Violí
Guitarra
Guitarra elèctric
Baix elèctric
Ukelele
Flauta dolça *
Clarinet *

* S'ofereixen les classes en horari a partir de les 18:45h.

Autoritzo el meu fill/a a participar en l’activitat triada i, així mateix, accepto les condicions d’inscripció
i la normativa de l’Escola de Música.
Nom:
Signatura pare, mare o tutor/a:

Dades del centre

ESCOLA GRAVI.

Finalitat

Gestió de l’activitat.

Legitimització

Compliment contractual.

Destinataris:

A ningú, excepte obligació legal o consentiment

Drets:

Pot accedir, rectificar o suprimir les dades, així com exercir els drets que
s’esmenten en la nostra Política de Privacitat

Més informació:

Consulta la Política de Privacitat a la nostra web

