
Condicions del servei 

• Els alumnes s’han d’abstenir de venir a l’escola si tenen febre o 
malalties contagioses (conjuntivitis, polls…). 

• La no assistència a classe per part de l’alumne no genera una 
recuperació de la classe perduda. Sí, en canvi, quan sigui per 
motiu del professor o de l’escola. 

• La matrícula té validesa d’un curs lectiu i correspon als drets 
d’inscripció a Viulamúsica i al material. 

• L’import de la matrícula no es retornarà en cas de baixa, i 
aquesta s’ha de comunicar a la secretaria de l’escola per escrit 
abans del dia 25 del mes. 

• El curs consta de 36 classes repartides en 10 mesos, de 
setembre a juny ambdós inclosos. La quota mensual és fixe, 
amb independència del nombre de classes de cada mes. 

• Cal ser puntual tant al portar com al recollir els vostres fills. 

• A l’interior del recinte escolar hi ha un espai habilitat com a zona 
d’espera, en el qual només s’hi pot romandre el temps 
indispensable i no s’hi pot jugar a pilota ni córrer. 

• Tots els alumnes fins a 13 anys hauran de portar una autorització 
signada pels pares, si ho creuen convenient, que els permeti 
marxar sols fins a casa. 

• Si un alumne es troba que no el venen a buscar, se li  explicarà, 
tant des de casa com des de l’escola, que es dirigeixi a 
secretaria. Des de l’equip directiu se’ls atendrà.   
Passat un quart d’hora, s’hagi localitzat a la família o no, el nen 
passa a estar en acollida havent de pagar l’import corresponent.  
Passades dues hores i si no s’ha localitzat a la família, la direcció 
de l’escola comunicarà el fet a la policia local i acordarà amb ells 
la fórmula de lliurar la seva custòdia. 

• Viulamúsica no es fa responsable dels objectes perduts a 
l’escola. En tot cas si se’n troben es guardaran a secretaria. 

• La inscripció a Viulamúsica comporta l’acceptació de les normes 
aquí exposades. 

www.viulamusica.cat 

facebook.com/escolaviulamusica 
info@viulamusica.cat 

Tel. 674 571 040 

C/ Verge del Pilar nº 8 (Escola Mil.lenari)  

08440 Cardedeu

Omple el present formulari, porta’l signat a 

secretaria i abona 50€ (import de la matrícula) 

en efect iu o porta els just i f icant de 

transferència al compte de Caixa Guissona: 

ES97 3140-0001-91-001-18428-00      

Horaris: Consulta els nostres horaris de classes 

i indica’ns també la teva disponibilitat pel 

proper curs, mirarem de tenir-ho en compte. 

Amb aquestes dades dissenyarem la graella 

del proper curs i al juliol o primers de setembre 

t’informarem del teu horari definitiu.  

Per qualsevol dubte o consulta pots dirigir-te a 

la secretaria de l’escola. 

Full d’inscripció 



Alumne: nom, cognoms: …………………………………………………….……………………….…………..……….… 

DNI/NIE……………………………… Adreça …….……………………………………………………………………..….. 
Codi postal, població …………………………………………………………………………………………………………. 

Telèfon:……………………………..…  Correu electrònic:…………….…..………………………….……..………… 

Data naixement: ……………………………………… 

Té germans inscrits a Viulamúsica?     Si ………  No…….. 

Centre on es troba escolaritzat …………………………………………………………….…..………………….………… 

Responsable legal (Obligatori menors de 18 anys) 
Nom, Cognoms: ………………………………………………………………….…………………………………………… 

DNI:……………………………………Tels. localització………………………………….……………….….…..…………. 

Activitat sol.licitada  
  Paquet Bàsic Programa Viulamúsica (30 min. instrument col.lectiu + 1h grup) 

  Iniciació a la Música (nens i nenes de 6 anys) 

  Programa Lliure (indiqueu quin).…………………………………………………….………….……………………… 

 Grup de Percussió 

 Banda de Vents  

 Llenguatge Musical 

 Cor 

Altres  ..…………………………………………………………………….……………………………………..………… 

Instrument/s …………………………………………………………………….…………………….………………………. 

Disponibilitat (dies de la setmana i horari si s’escau)……………………………………………..…………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Dades bancàries:  IBAN _  _  _  _  Entitat  _  _  _  _  Oficina  _  _  _  _  D.C.  _  _  Compte  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 

Les dades que ens faciliteu a través del formulari seran incloses en un fitxer degudament inscrit en el Registre General de Protecció de Dades sota responsabilitat de 
ASSOCIACIÓ VIULAMÚSICA. Sense aquestes dades, no podrem procedir a tramitar la reserva de plaça. Per exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació o 
oposició, podeu dirigir-vos al correu electrònic, info@viulamusica.com.

Accepto les condicions del servei, corroboro el que he indicat a l’autorització d’imatges, declaro que totes les dades que he 
fet constar són certes i autoritzo a Viulamúsica a efectuar tots els cobrament mitjançant rebut bancari al compte especificat. 
Signatura: 

         Cardedeu, ……….. de ……………de 20…. 

Autorització ús d’imatges (menors d’edat) 

Viulamúsica disposa d'espais de comunicació, inclosos 
espais on-line (web, facebook), on informa i fa difusió de les 
activitats de l’escola. 
En aquests espais es poden publicar imatges en què 
apareguin, individualment o en grup, alumnes participant en 
les activitats esmentades. 

Atès que el dret a la pròpia imatge és reconegut en l'article 
18.1 de la Constitució espanyola i està regulat per la Llei 
orgànica 1/1982, de 5 de maig, la direcció d'aquest centre 
demana el consentiment als pares, les mares o els tutors/res 
legals per poder publicar fotografies i vídeos on apareguin 
els seus fills i filles i hi siguin identificables. 

Jo,………………………………………………………………… 

Amb DNI………………………………………………………… 

Com a…………….………..…………………………….……..… 

de l’alumne/a……………………………………………..……… 

Autoritzo:   SI _____    NO____ 
   
• La captació i/o enregistrament d’imatges i/o audiovisuals 

d’activitats relacionades amb l’escola de música on hi 
participa el meu fill menor d’edat. 

• La cessió al dret a reproduir total o parcialment les 
imatges, fent servir un suport tangible o intangible, mitjà 
on-line o off-line, amb finalitats educatives, divulgatives, 
comunicatives o de difusió i sense ànim de lucre. 

En qualsevol cas, es garanteix la protecció al dret de l'honor, 
a la intimitat, a la pròpia imatge, així com a la 
confidencialitat de la informació obtinguda, d'acord amb la 
legislació vigent. 

Espai reservat per a l’entitat:    Nº__________   ID__________      

AHP__________________    AHD_____   FAM______________        


