
INSCRIPCIÓ ESCOLA DE MÚSICA CURS 2022-23

DADES ALUMNE/A

Nom i cognoms: ............................................................................ Data naixement: ..............................

Adreça: ............................................................................................................ Codi postal: ....................

Curs (2022-23): ............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 

. L’import de la matrícula es cobrarà a l'octubre i serà de 20 €.  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.

.  A l’hora  d’escollir  els  horaris  d’instrument es  donarà  preferència  als  alumnes  que ja  formaven part

aquest curs de l’escola de música. El següent ítem que tindrem en compte és la data de formalització.

. Durant l’any respectarem el calendari escolar de Gravi.

. Les classes s'iniciaran la setmana del 3 d'octubre.



ACTIVITATS (marqueu amb una creu l’opció escollida):

* Sensibilització (Dimarts de 17 a 18h)

  Sensibilització I (P3)            Sensibilització II (P4)            Sensibilització III (P5)      

                

*Llenguatge (Dimecres de 17h a 18h)

  Llenguatge 1                           Llenguatge 2                           Llenguatge 3                         

  Llenguatge 4                Llenguatge 5              Llenguatge 6

*Coral (Horari de migdia a determinar)

  Coral 1   Coral 2   Coral 3

  Coral 4   Coral 5   Coral 6

*Batucada (Horari de migdia a determinar)

  Batucada 6   Batucada 1rESO

 *Conjunt musical (Horari a determinar)

  Conjunt musical

               

*Instruments (Indiqueu si voleu horari de migdia o de tarda)

  Migdia   Tarda

*Marqueu el dia i la durada en cas de voler horari de tarda. Si voleu horari de migdia,
únicament marqueu la durada.

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 30' 45' 60'

Bateria

Piano

Violí

Guitarra

Guitarra elèctric

Baix elèctric

Ukelele

Flauta dolça 

Clarinet 



Aspectes a tenir presents respecte als mestres que han treballat aquest curs, per tal d’intentar seguir amb

els mateixos referents:

- La Maria realitzarà les seves classes de piano en horari de tarda.

- L’Alberto realitzarà les seves classes de piano en horari de migdia.

- En Simón pot fer les classes de bateria en horari de migdia.

- La Blanca realitzarà les seves classes en horari de migdia o de tarda.

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
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