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DOCUMENT D'ALTA D'ALUMNE - SOM MÚSICA CURS 2022/23

ALUMNE/A

Nom i cognoms: _________________________________________________________

DNI: ________________________ Data de naixement: __________________________

Telèfon: ____________________ Correu electrònic: ___________________________

Adrec ̧a completa: ________________________________________________________

Població_____________________________. Codi Postal_________________________

Escola/institut: ___________________________________________________________

TUTOR 1

Nom i cognoms: _________________________________________________________

DNI: ________________________

Telèfon: ____________________ Correu electrònic: ____________________________

TUTOR 2

Nom i cognoms: _________________________________________________________

DNI: ________________________

Telèfon: ____________________ Correu electrònic: ____________________________

CONFORMITAT AMB LA NORMATIVA (veure www.sommusica.cat )

He llegit i accepto la normativa del projecte  Som Música

Data, nom i signatura del representant legal de l’alumne

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

_____________________________
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ORDRE DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA
Jo, _____________________________________________________________autoritzo a la Fundació

Casa de la Música de les comarques gironines, gestora del projecte SOM MÚSICA, a fer-me els

cobraments de les quotes mensuals al meu compte bancari.

Codi IBAN: _____________________________________________________________

Codi SWIFT: ____________________________________________________________

Signatura del titular del compte

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

PROGRAMA FORMATIU:

Especifiqueu a quin programa/es, us voleu inscriure.

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

AUTORITZACIÓ A MARXAR SOLS (només els alumnes d’entre 6 i 14 anys)

Sí, autoritzo el meu fill/a a marxar tot sol/a de l’escola un cop concloses les classes i

assumeixo la responsabilitat que se’n derivi.

No, el meu fill/a no pot marxar tot sol/a de l’escola. Un cop concloses les classes, el

pare/mare/tutor o algú designat per ells el passarà a recollir.

NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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PROTECCIÓ DE DADES

En compliment del que disposa la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals (el

Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD), la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre

(LOPD) i el Reial Decret 1720/2007 de desenvolupament de la LOPD), l’informem que les dades

personals aportades en aquest formulari seran tractades per FUNDACIÓ CASA DE LA MÚSICA DE LES

COMARQUES GIRONINES amb la finalitat de dur a terme les gestions administratives necessàries per la

seva inscripció al projecte de formació musical SOM MÚSICA

Els destinataris de la informació que ens estan proporcionant són el personal docent i administratiu del

centre, autoritzats degudament per la direcció del projecte, i estan subjectes al deure i obligació de secret

profesional. Es cediran les dades a les administracions públiques de l’àmbit de l’ensenyament i l’educació,

quan sigui necessari segons legislació vigent. Les seves dades es tractaran d’acord amb la normativa

vigent, sense que puguin utilizar-se per a finalitats diferents de les aquí autoritzades.

Marcant aquesta casella ens dóna el seu consentiment per enviar-li informació periòdica sobre els

nostres productes i/o serveis relacionats amb activitat musical.

Marcant aquesta casella ens dóna el seu consentiment per enviar-li periòdicament la nostra

Newsletter, on ens fem ressò de les activitats passades i/o futures més destacades de l’entorn del

projecte SOM MÚSICA i CASES DE LA MÚSICA

Marcant aquesta casella ens dóna el seu consentiment perquè, si el personal docent ho creu oportú,

s’inclogui el seu número de telèfon en un grup de Whatsapp per facilitar la comunicació entre professorat i

famílies de l’alumnat.
AUTORITZACIÓ PER A LA PUBLICACIÓ D'IMATGES DE MENORS
Amb l’ús de les noves tecnologies dins de les comunicacions, publicacions i accions comercials que pugui

realitzar FUNDACIÓ CASA DE LA MUSICA DE LES COMARQUES GIRONINES  i la possibilitat que en

aquests puguin aparèixer imatges dels vostres fills/es durant la realització de les activitats musicals.

I atès que el dret a la pròpia imatge està reconegut a l'artícle 18 de la Constitució i regulat per la Llei

1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge i el

Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció

de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes

dades,

FUNDACIÓ CASA DE LA MUSICA DE LES COMARQUES GIRONINES demana el consentiment als

pares i mares o tutors legals per poder publicar les imatges en les quals apareguin individualment o en

grup que amb caràcter de divulgatiu o comercial es puguin realitzar als nens i nenes, en les diferents

seqüències i activitats realitzades en les nostres instal·lacions i fora de les mateixes en activitats

contractades amb la nostra entitat dins el projecte SOM MÚSICA.

__________________________________________________________ amb DNI____________________    com a

pare/tutor del menor.

___________________________________________________________ amb DNI___________________. com a

mare/tutora del menor.

Marqueu amb una creu la opció que correspongui
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Autoritzo a FUNDACIÓ CASA DE LA MUSICA DEL GIRONÈS a un ús pedagògic/comercial de les

imatges realitzades en serveis contractats amb la nostra empresa i publicades a

SI. NO      ·   Les pàgines web: www.sommusica.cat i casadelamusica.cat

SI.      NO      .   Perfils a la xarxa social gestionades per la Fundació: Facebook

SI.      NO      .   Perfils a la xarxa social gestionades per la Fundació: Instagram

SI. NO    .     Perfils a la xarxa social gestionades per la Fundació: Youtube

SI.      NO          Perfils a la xarxa social gestionades per la Fundació: Twitter

SI.      NO      ·   Filmacions des�tinades a difusió de les activitats.

SI.      NO Fotografies per a revistes o publicacions relacionades amb el sector

______________________, a _____ de ________________ de 20

Signatura pare, mare o tutor/a                                                           Signatura pare, mare o tutor/a


