
Concepte Import Dcte. Import 

MATRÍCULA  € % € 

ASSIGNATURES  € % € 

LLOGUER INS.  € % € 

ALTRES  € % € 

TOTAL  € 

 

MATRÍCULA CURS 2019-2020  Programa Oficial Programa Lliure  
 

Si us plau, completeu les vostres dades amb lletra clara i entenedora, per evitar errades de transcripció. Moltes gràcies. 

  DADES DE L’ALUMNE DE L’ESCOLA DIPUTACIÓ   
 

Nom i cognoms 

NIF Tel. mòbil Data naixement 

email Centre on estudia: Gener 
 

  DADES DE TUTOR 1   

Cognom i nom 

NIF Tel 

email 

  DADES DE TUTOR 2   

Cognom i nom 

NIF Tel 

email 
 

Carrer Carrer 

Població 

Provincia 

C.P. Població 

Provincia 

DADES BANCÀRIES 

C.P. 

 

IBAN 

Nom/s titular/s 
 

ASSIGNATURA  DIA HORA MARCAR EL TALLER  
QUE VOLS 

IMPORT 
MENSUAL  

Percussió I moviment P4-P5 DIMARTS 16:30-17:30  € 

Musicals 1r a 6è DILLUNS 16:30-17:30 
 € 

Batucada 1r a 6è DIMECRES 16:30-17:30  € 

 

Autoritzo el pagament de matrícula de 10 € a l'AFA juntament amb la primera mensualitat 
 

Signatura del pare/mare/tutor/alumne Fotografia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barcelona, de de 20     
 

AUTORITZACIÓ SOBRE LA PROTECCIÓ DE DADES. 
L'informem que les dades personals que ens proporciona en aquest document estan protegides d'acord amb la legislació vigent en 
protecció de dades de caràcter personal. El responsable del tractament és l’ESCOLA DE MÚSICA JPC, S.L.U. (L’ESCOLA) amb 
NIF: B62629571 i tractarà les seves dades per tal de realitzar la gestió administrativa de l’escola, així com la gestió de la matrícula i 
registre de l’expedient acadèmic de l’alumnat. Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui l’escolarització de 
l’alumne a l’escola, o els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. Les dades no se cediran a tercers excepte en els 
casos en què hi hagi una obligació legal o se li sol· liciti el seu consentiment. Vostè pot sol· licitar en qualsevol moment l'accés a les 
seves dades personals, així com a la seva rectificació, oposició i cancel· lació, per a això haurà de dirigir a l’ESCOLA DE MÚSICA 
JPC per correu postal a C/ del Carme 15-17 Local interior, 08001 Barcelona, o mitjançant correu electrònic a escolademu- 
sics@gmail.com. 


