
DATA: ..........................                                              *LES DADES FACILITADES SON PER A L'ÚS EXCLUSIU DE L'ESCOLA 

NOM DE L'ALUMNE/A...................... COGNOMS...........................................  DATA DE NAIXEMENT ............/ ............/ ............

DNI..............................  E-MAIL.......................................................................................................................................................................

TELÈFON 1 ....................................... TELÈFON 2 ....................................... C.P. .................. POBLACIÓ .............................................

TÉ ALGUNA AL·LÈRGIA O INTOLERÀNCIA?  SÍ / NO      EN CAS AFIRMATIU, ESPECIFIQUEU-LA ......................................

TÉ ALGUNA MALALTIA O PATOLOGIA CRÒNICA?   SÍ / NO     EN CAS AFIRMATIU, ESPECIFIQUEU-LA ........................

PARE / MARE / TUTOR LEGAL (OMPLIR EN CAS QUE L'ALUMNE SIGUI MENOR D'EDAT)

NOM ...................... COGNOMS........................................... DNI....................... E-MAIL..........................................................................

CLASSES PRESENCIALS                       CLASSES ONLINE                         ASSIGNATURA/ES......................................................

DIA............................................... HORARI................................................................... PROFESSOR/A ....................................................

NIVELL:             INICIACIÓ                   BÀSIC                   MITJÀ                     AVANÇAT/PROFESSINAL

COM HAS CONEGUT L'ESCOLA?           

                              WEB            A TRAVÉS D'UN CONEGUT             XARXES SOCIALS              ALTRES

PAGAMENT

MENSUALITAT ...........€    PREU DE LA MATRÍCULA  ............€

FORMA DE PAGAMENT:  EFECTIU/  VISA               DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

NÚMERO DE COMPTE BANCARI ............................................................................................................................................................

DRET D'IMATGE

ATÈS QUE EL DRET DE LA PRÒPIA IMATGE ESTÀ RECPNEGUT EN L'ARTICLE 18.1 DE LA CONSTITUCIÓ I 
REGULAT PER LA LLEI ORGÀNICA 1/1982 DE 5 DE MAIG SOBRE EL DRET A L'HONOR, A LA INTIMITAT 
PERSONAL I FAMILIAR I A LA PRÒPIA IMATGE, LA DIRECCIÓ D'AQUEST CENTRE DEMANA EL CONSENTIMENT 
DELS PARES O TUTORS LEGALS PER PODER PUBLICAR FOTOGRAFIES ON HI APAREGUI L'ALUMNE I AQUEST 
SIGUI CLARAMENT IDENTIFICABLE.

SÍ AUTORITZO              NO AUTORITZO

SIGNATURA DE L'ALUMNE/A O TUTOR/A LEGAL                           SIGNATURA / SEGELL DE L'ESCOLA E8
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L´Escola de Música E8 és una escola de música privada. Signant el full d’inscripció s’accepta la normativa de l’escola,
reservant-se l’escola el dret d’anul·lar les classes de l’alumne si incompleix alguna norma.

PAGAMENTS 

-El pagament de la mensualitat s’haurà d’efectuar d’avançat, abans que comenci el mes. També pot fer-se per
domiciliació bancària. 

-Si es retorna el rebut, tindrà un cost de 5€ addicionals. 

-El preu de la matrícula és anual i correspon al preu de 47€. La matrícula no podrà ser retornada en cap cas. 

-L’escola es reserva el dret de considerar baixa i disposar de la seva plaça a tot alumne que no hagi abonat la
corresponent quota un cop passada la data límit de pagament.

-Si en el moment de la baixa hi ha un rebut impagat, aquest rebut s’haurà d’abonar el mateix dia que se sol·licita la
baixa.

ABSÈNCIES

-Si l'alumne no pot continuar assistint, la matrícula quedarà guardada durant tot el curs per quan pugui incorporar-se. 

-Les classes només es recuperaran en cas que el professor no hi pugui assistir o en casos excepcionals. Si l’alumne/a no
assisteix a una classe (individual o col·lectiva) no l’eximeix del pagament de la quota encara que l’absència sigui de llarga
durada, per tant, no podrà recuperar-se ni serà possible restar-la de la mensualitat. Només avisant 15 dies abans es pot
estudiar el cas, però sense cap garantia de poder recuperar la classe ni el seu cost.

-Només en el cas que l’alumne/a no assisteixi a classe per malaltia i presenti un justificant mèdic, la classe podrà ser
recuperada. 

-Les classes que no es puguin fer presencialment, es podran fer de forma online.

VACANCES

-Durant l’any acadèmic (setembre - juliol) l’escola tanca tots els festius nacionals i locals, dues setmanes per Nadal i una
setmana per Setmana Santa.

-Els festius que hi hagi en un mes no són recuperables: es compensa pels mesos que tenen 5 setmanes.

PLACES

-Cada activitat a l’escola de música E8 té un nombre limitat de places, per tant, es respectarà l’ordre d’inscripció.

-L’escola es reserva el dret de suspendre o desdoblar una activitat si el nombre de places ho requereix.

*Aquest document servirà com a comprovant de pagament de la matrícula.
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