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La nostra oferta educativa inclou: 

Instrument 

Llenguatge musical 

Sensibilització musical 

Orquestra de cambra 

Conjunt instrumental 

I a més, les següents 

especialitats: 

Violí 

Violoncel 

Guitarra clàssica i elèctrica 

Piano 

Flauta travessera 

Percussió 

                                                 

Sol·licitud de matrícula 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6 Signatura: Barcelona, a ______ de _________________de 20____  
Escola Autoritzada  
Codi - 08075141

Creiem en la música com a element clau en el desenvolupament de la 
persona i alhora com a mitjà de transmissió de valors. 
 
Oferim una formació musical inclusiva i transversal per a totes les edats 
i procedències, amb la finalitat d’aprendre i estimar la música; una 
educació musical a mida per a cada alumne, basada en la pràctica 
vivencial i l’ús educatiu del temps de lleure. 
 
El nostre objectiu és proporcionar a l’alumnat l’adquisició d’hàbits i 
coneixements que li permetin gaudir de la música. Alhora promoure als 
alumnes el desig de tocar amb altres, a través de grups de cambra i 
orquestra, per compartir bons moments i gaudir de l’experiència de 
tocar en públic.

❑ Instrument 
30 minuts a la setmana,  
individual       
                   60€/mes       

❑ Llenguatge musical 
60 minuts a la setmana,  
en grup           
                  50€/mes       

❑ Sensibilització musical  
(Educació Infantil) 
60 minuts a la setmana,  
en grup          
                  55€/mes       

❑ Promoció: 
Instrument 
+Llenguatge Musical 
+Conjunt instrumental 
                  92€/mes        

Matrícula 17€ - Inclou assegurança i material 
A les classes es seguiran els protocols de seguretat que marqui el Departament en tot moment. En cas 
de confinament per la COVID19, s’informa als alumnes que les classes continuaran de forma virtual.  

Qui som?

QUÈ OFERIM?

Declaro que són certes les dades que faig constar en aquest document i accepto les normes i els horaris establerts per l’Escola. 
El document de matrícula suposa una reserva de plaça a l’Escola de Música, per tant, en cap cas es retornarà l’import de la 
matrícula una vegada efectuada. 

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal us informem que les vostres dades 
seran incorporades al fitxer de l’Escola de Música Urgell amb la finalitat de gestionar la nostra tasca d’educació musical, 
l'orientació acadèmica i  professional i l'accés als serveis digitals i telemàtics facilitats pel Departament així com mantenir-vos 
informats de les nostres activitats. Podeu exercitar els Drets d’Accés, Rectificació, Cancel·lació i Oposició enviant un correu 
electrònic a  escolademusica@escolaurgell.com  o bé per correu postal remetent l’escrit a Comte d’Urgell, 131-133, 08036 
Barcelona. 

Dades personals de l’alumne

Nom i cognoms: Curs Escolar:

DNI/NIE/Passaport: Data de naixement:

Adreça: Codi Postal:

Telèfon 1: Telèfon 2:

Correu electrònic:

Dades personals del pare/mare o tutor

Nom i cognoms:

NIF/NIE:

Telèfon 1: Telèfon 2:

Correu electrònic:

Estudis dels que es matricula - Curs 2019-2020

Assignatura: Especificar instrument/s triat/s

a) Instrument                ❒           

b) Llenguatge               ❒ 

c) Sensibilització          ❒    

d) Promoció                  ❒         

❐ Autorització Correu electrònic

❐ Autorizació Drets d’imatge

Dades bancàries

Titular:                                                                  NIF del Titular:     

IBAN:  

La nostra oferta educativa inclou: 

🎵 Instrument 

🎵 Llenguatge musical 

🎵 Sensibilització musical 

I a més, les següents 

especialitats: 

🎵 Violí 

🎵 Violoncel 

🎵 Guitarra  

🎵 Piano 

🎵 Percussió 

🎵 Cant 

🎵 Altres (Consultar disponibilitat)


