ENSENYAMENTS MUSICALS DEL CATLLAR
emmcatllar@gmail.com

PREINSCRIPCIÓ –

Curs 2017 / 2018

(Formulari Digital: deseu l’arxiu word al vostre ordinador, ompliu tots els camps ressaltats en lletra
majúscula, guardeu els canvis i reenvieu-nos-ho per e-mail)
DADES DE L’ALUMNE/A

Cognoms:
Nom:

D.N.I:

Data naixement:

/

/

Adreça postal completa:
Telèfon Fix:

Telèfon Mòbil alumne:

Correu electrònic alumne:
DADES DEL PARE / MARE: (si l’alumne és menor d’edat)

Cognoms, Nom (pare):

D.N.I (pare):

Cognoms, Nom (mare):

D.N.I (mare):

Telèfon Fix:

Mòbil pare:

Mòbil mare:

Correu electrònic de contacte (pare/mare):

ES PREINSCRIU A:
Programes*:
Sensibilització (4 i 5 anys fets al 2017)
Iniciació (6 i 7 anys fets al 2017)
Preparatori (a partir dels 8 anys)
Nivell Elemental (a partir dels 8 anys)
Música per a joves (a partir dels 15 anys)
Música per adults (a partir de 18 anys)
Coral Infantil (fins als 12 anys)
Conjunt Instrumental *optativa
Grup de guitarres *optativa
Cor Jove (a partir de 13 anys) *optativa
Grup de batucada (a partir de 7 anys) *optativa
*Per a saber quines assignatures es cursa a cada programa
consultar el document de l’oferta educativa dels EMM que
està penjada a la web de l’ajuntament.
A la coral infantil, al cor jove i al grup de batucada pot
participar-hi tothom que ho desitgi. No és necessari estar
matriculat als ensenyaments musicals.

Instruments (a partir de 7 anys):
Flauta travessera
Clarinet
Cant
Percussió/Bateria
Piano
(altres*)
Guitarra
Guitarra elèctrica (a partir de 12 anys)
Violí
L'assignatura d'instrument mai es podrà cursar
aïlladament de les assignatures obligatòries que marqui el
programa a excepció dels adults.

*S’oferirà l’instrument si té un mínim d’alumnes
matriculats i tenint en compte, les necessitats musicals
del moment.
Alumnes de nou ingrés: Posar de l’1 al 5 l’ordre de
preferència de l’instrument a les observacions.

Dades Escolars del curs 2017-2018:
Nom del centre:
Localitat:
Horari:

Infantil,

Primària,

Secundària

Nivell-curs:

Observacions (horaris disponibles, altres activitats possibles que farà i horaris, etc…):

El Catllar,

de

__ de 20

Sgt. (del pare o la mare si l’alumne és menor d’edat)

Totes les dades facilitades en aquest full de preinscripció són estrictament confidencials i es tractaran de conformitat amb allò establert a la Llei Orgànica 15/1999, de
13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i demés normativa concordant.
Per a que la preinscripció sigui vàlida ha d’estar degudament emplenada

