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DOCUMENT D’INSCRIPCIÓ MONOGRÀFICS D’ESTIU ESCOLA 

MUNICIPAL DE MÚSICA 2021-2022 

 

Dades personals de l’alumne/a 

Nom i cognoms:  
 

D.N.I.:  Data de naixement:  
 

Mòbil (majors de 18 anys) : 
Correu electrònic (majors de 12 anys) :  

 

Codi postal: Domicili: 

Població: 

 

Dades mare/pare/tutor legal (per als menors d’edat): 

Nom i cognoms del tutor/a:  
 

D.N.I.:  Telèfon:  
 

Correu electrònic:  

 

Monogràfics:  

 Orquestra de cordes (60€) 

 Banda (60€) 

 Batucada (60€) 

 Improvisació  bàsic  (30€) 

 Guitarra: Més enllà de l'afinació estàndard (30€) 

 Compon la teva  cançó (60€) 

 Direcció per la cobla - Nivell bàsic (50€) 

 Direcció per la cobla - Nivell avançat (100€) 

 Iniciació a les sardanes (GRATUÏT) 

 Pinta la música (50€) 
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NOTA:  
*L’Ajuntament es reserva el dret a suspendre un monogràfic si no arriba al mínim de  
participants inscrits. També es reserva el dret a reprogramar un monogràfic amb noves dates 
si hi ha suficients inscripcions. 
*Per a la realització dels monogràfics és obligatori el pagament previ a l’inici del taller. 
*Un cop feta la matrícula i el pagament, no s’admeten cancel·lacions ni canvis. 
 

⬜ ALUMNAT MATRICULAT EL CURS 21/22 A L’AULA D’ADULTS                                                        

⬜        ALUMNAT MATRICULAT EL CURS 21/22 A L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA  

⬜ ALUMNAT MATRICULAT EL CURS 21/22 A L’ESCOLA MUNICIPAL D’ARTS PLÀSTIQUES 

⬜ ALUMNAT NOU 

 

MÈTODE DE PAGAMENT: Es farà el pagament a través de Codi de Barres efectuat per 

l’Ajuntament de la Bisbal. El pagament s’ha de realitzar abans de l’inici de cada monogràfic. Un 

cop realitzat el desemborsament, ens haureu de fer arribar el rebut de pagament. 

TRACTAMENT DE DADES: En compliment del que disposa la normativa vigent en matèria de 
protecció de dades personals i garantia de drets digitals (el Reglament (UE) 2016/679 de 27 
d’abril de 2016 (RGPD), la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre (LOPD) i el Reial Decret 
1720/2007 de desenvolupament de la LOPD), l’informem que les dades personals aportades en 
aquest formulari seran tractades per L’AJUNTAMENT DE LA BISBAL amb la finalitat de dur a 
terme les gestions administratives necessàries per la seva inscripció als MONOGRÀFICS D’ESTIU 
DE L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA CONRAD SALÓ de La Bisbal d’Empordà.  
 
DRETS D’IMATGE: En compliment del que disposa la normativa vigent en matèria de protecció 
de dades personals (Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD), la Llei Orgànica 
15/1999 de 13 de desembre (LOPD) i el Reial Decret 1720/2007 de desenvolupament de la LOPD) 
i el dret a la pròpia imatge (Llei Orgànica 1/1982 de 5 de maig) els informem que L’AJUNTAMENT 
DE LA BISBAL D’EMPORDÀ els sol·licita autorització per fer i publicar fotografies on apareguin 
alumnes i que puguin ser identificables amb la finalitat de promocionar i donar visibilitat als 
nostres esdeveniments a les xarxes socials i al web municipal.  
 

 Dono el meu consentiment per publicar imatges de l’alumnat segons les 
finalitats mencionades a l’apartat anterior. 

 

Les dades que faig constar són certes. Em considero informat/da i dono el meu consentiment 
perquè les dades siguin utilitzades per al tractament esmentat.  
 
Nom i cognoms:  
DNI:  
Representant legal de:  
DNI:   Data:  
 

Signatura: 


