
 

CURS 2015-2016
NÚM. MATRICULA  
Num de Matrícula 

SOCI NUM. Llegir punt G de les condicions generals 

. Socio num. 

 
DADES PERSONALS DE L’ALUMNE o ALUMNA   Datos personales del alumno o alumna 

NOM  COGNOMS  
Nombre Apellidos 

ADREÇA  Nº  CLDOM 
Dirección Nº  

POBLACIÓ  C.P.  TELÈFON 1  
Población Teléfono 

TELÈFON 2   NIF  
Teléfono 

e-mail  
DATA NAIXEMENT  
Fecha Nacimiento 

NOM PARE  NOM MARE  Nombre Padre Nombre Madre 
Els espais sombrejats son d’ús exclusiu per a l’Administració del Centre 

SOL·LICITA SER MATRICULAT/ADA ALS ESTUDIS / Solicita ser matriculado/ada en los estudios: 

CICLE INICIAL 
( de 4 a  7 anys) 

 JARDI MUSICAL 1ER 
 JARDI MUSICAL 2ON 
 JARDÍ MUSICAL 3ER 
 PREPARATORI 

 

L.O.E. – CICLE ELEMENTAL 
( a partir de 8 anys) 

GRAU ESPECIALITAT I OPTATIVA GRAU 

 
  
  

 

L.O.E. – CICLE MITJÀ 
GRAU ESPECIALITAT I OPTATIVA GRAU 

 
  
  

 

ESTUDIS LLIURES 

ESPECIALITAT GRAU 

  
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Llosa de Ranes, a 29 de juny de 2015 , accepte el condicionat de la matrícula / acepto el condicionado de la matrícula 
 
 
 
 
 
Signat l’alumne/a o el pare/mare, tutor/a Firmado el alumno/a, padre/madre, tutor/a 
 
INFORMACIÓ I CONSENTIMENT SOBRE L’US I TRACTAMENT DE LES SEUES DADES DE CARÀCTER PERSONAL  
INFORMACIÓN Y CONSENTIMIENTO SOBRE EL USO Y TRATAMIENTO DE SUS DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 
En virtut del que es disposa en l'art. 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, se li informa que les seves dades personals quedaran incorporats i seran 
tractats en els fitxers denominats “SOCIS” i/o “ALUMNES/PROFESSORS” segons corresponga, titularitat de la SOCIETAT MUSICAL DE LA LLOSA DE RANES amb la finalitat de realitzar la gestió integra 
de l'activitat de la nostra escola de música. Pot exercitar en qualsevol moment els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades de caràcter personal mitjançant el corresponent 
escrit, acompanyant fotocòpia de la seva D.N.I. dirigit a la SOCIETAT MUSICAL DE LA LLOSA DE RANES, Plaça del Pintor, Dies, nº 3 de La Llosa de Ranes (46815) València. 
Així mateix, la SOCIETAT MUSICAL DE LA LLOSA DE RANES li comunica que les seves dades podran ser utilitzats amb l'objecte de realitzar-li comunicacions sobre activitats relacionades amb la nostra 
escola de música. De la mateixa forma se li informa que les dades personals del menor, inclosos documents gràfics (fotografies, videos,…) relacionats amb l'activitat de l'escola de música podran ser exposats 
a la pàgina web i/o posters promocionals de la societat, així com en el llibre “anuari” de final de curs. En cas que no presti el seu consentiment, marqui la següent casella 
 

 

En virtud de lo dispuesto en el art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa  que sus datos personales quedarán incorporados y serán 
tratados en los ficheros denominados “SOCIOS” y/o “ALUMNOS/PROFESORES” según corresponda, titularidad de la SOCIETAT MUSICAL DE LA LLOSA DE RANES con la finalidad  de realizar la gestión 
integra de la actividad de nuestra escuela de música. Puede  ejercitar en cualquier momento sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos de carácter personal mediante el 
correspondiente escrito, acompañando fotocopia de su D.N.I. dirigido a la SOCIETAT MUSICAL DE LA LLOSA DE RANES, Plaça del Pintor Dies, nº 3 de La Llosa de Ranes (46815) València. 
Asimismo, la SOCIETAT MUSICAL DE LA LLOSA DE RANES le comunica que sus datos podrán ser utilizados con el objeto de realizarle comunicaciones sobre actividades relacionadas con nuestra escuela 
de música. De la misma forma se le informa que los datos personales del menor, incluidos documentos gráficos (fotografías, videos,…) relacionados con la actividad de la escuela de música  podrán ser 
expuestos en la página web y/o posters promocionales de la sociedad, así como en el libro “anuario” de final de curso. En caso de que no preste su consentimiento, marque la  siguiente casilla 
 
 

A La Llosa de Ranes, a 29 de juny de 2015 
 
 
 
 
 
Fdo.  

OBSERVACIONS / OBSERVACIONES 

Condicions Generals de la matrícula 
 

a) L’any acadèmic estarà regit pel calendari escolar marcat per la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència. 
b) Els imports per mensualitats, no és podran fraccionar. Si l’alumne al llarg del curs superara el coneixements del curs que s’havia matriculat, i passarà a un grau superior li seran aplicades 

les tarifes vigents per al grau al que accedeix el mateix mes del canvi. 
c) L’alumnat amb aquesta matrícula és compromet a assistir al llarg tot el curs 2015-2016, i a abonar les 9 mensualitats de les que consta el curs. En el cas de donar-se de baixa una vegada 

començat el curs, no es reemborsarà el import satisfet en concepte de matrícula, ni el de mensualitats passades. Si després de deixar d’abonar una mensualitat per baixa, l’alumne decideix 
donar-se d’alta de nou, tindrà que tornar a pagar l’import de matriculació. 

d) Les mensualitats estan calculades per a que siguen constants al llarg de tot el curs, per lo tant, el mesos que tinguen festes i/o vacances la mensualitat serà la mateixa que els altres. Amb 
clara referència al punt a) d’aquestes condicions. El pagament mensual dels rebuts serà mitjançant domiciliació bancària, les despeses de  devolució o impagament del rebut, seran a càrreg 
de l’alumne/Pare/Tutor , a més de les despeses de nova tramitació que seran 3’00 €. per rebut tornat o impagat. 

e) L’Escola no és responsabilitzarà dels continguts lectius anteriors a data de matrícula de l’alumne, si aquest es matricula una vegada ha començat el curs. 
f) Els imports per mensualitats seran carregats mitjançant domiciliació bancària, dalt esmentada, entre el 1 i el 6 de cada mes. Si un alumne es dona de baixa una vegada començat el mes, 

està obligat a abonar-lo sencer.  
g) Obligatòriament l’alumne, o el cap de família a la que pertany l’alumne tenen que ser socis de la SOCIETAT MUSICAL DE LA LLOSA DE RANES. 
h) Qualsevol altra condició no contemplada ací, estarà subjecta al juí de la Junta Directiva de la SOCIETAT MUSICAL DE LA LLOSA DE RANES, sent inapel·lable la resolució d’aquesta. 
i) Els alumnes majors de 8 anys que desitgen matricular-se en 1er o cursos superiors, tindran que acreditar els coneixements per a accedir al curs, o bé acceptar les condicions propostes per 

la direcció del centre. 
j) La matriculació implica l’acceptació d’aquestes condicions. 


