
MATRÍCULA CURS 2020–21


Nom i cognoms:   

Data de naixement:  

Adreça:  

Codi postal:              Població:  

Telèfons de contacte:  
•   

•   

Correu electrònic 
•

Nom dels pares/mares/tutors: (només alumnes menors) 
•   

•   

Ha estudiat música anteriorment ? (només alumnes nous)  Si     No           
Indicar estudis musical fets 
Llenguatge                                            Curs o prof.    

1r Instrument                                        Curs o prof.   

2n Instrument                                       Curs o prof.   

Conjunts instrumentals,  (Cobles, orquestra, orquestra de guitarres)   

Nom del centre on s’han realitzat 

Sol·licita plaça de  

Llenguatge musical

Cant Coral

1r Instrument. Quin?

Instrument de cobla (optatiu) Quin?



M’agradaria que a l’escola de música… 

Escola on estudia (Primària, ESO, Batxillerat) (només alumnes menors) 

Curs que farà 

En compliment del Reglament (UE) 2016/679 de protecció de dades de caràcter personal, i de la Llei 
Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels los drets digitals, 
l’informem que les dades facilitades seran incloses en un tractament de dades responsabilitat de l’Escola 
Municipal de Música de Castelló d’Empúries Antoni Agramont. 

Informació bàsica sobre protecció de dades : 

Responsable del tractament:  Escola Municipal de Música de Castelló d’Empúries Antoni Agramont 

Finalitat: Ges@onar els processos d’inscripció i escolarització dels alumnes de l’escola de música  

Legi@mació: Compliment missió en interès públic i Cons@tució de l’Ens Autònom 

Des@nataris: Les dades no es comunicaran a tercers, excepte en els casos previstos per llei, o si ho heu 
consen@t prèviament. 

Drets: Podeu accedir a les dades, rec@ficar-les, suprimir-les, oposar-se al tractament i sol·licitar-ne la 
limitació així com exercir la resta de drets posant-vos en contacte amb l’Ajuntament, Pl Joc de la Pilota 1 
17486 Castelló d’Empúries o bé per correu electrònic a ajuntament@castello.cat 

Informació addicional sobre protecció de dades al web municipal  

• He llegit la informació bàsica sobre protecció de dades i autoritzo el tractament de les meves dades 
personals 

Signatura i data : 

mailto:ajuntament@castello.cat


En/na  
amb D.N.I. o Targeta de Resident nº  
mb domicili al carrer  
i número de telèfon  
com a alumne major d’edat    /pare    /mare    /representant legal del menor     
nascut el dia     del mes              del any       , autoritza la seva participació a 
l’Escola municipal de música de Castelló d’Empúries “Antoni Agramont” i, així 
mateix, manifesta que: 

En compliment del Reglament (UE) 2016/679 de protecció de dades de caràcter personal, i de la Llei 
Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels los drets digitals, 
l’informem que les dades facilitades seran incloses en un tractament de dades responsabilitat de l’Escola 
Municipal de Música de Castelló d’Empúries Antoni Agramont 

Responsable del tractament:  Escola Municipal de Música de Castelló d’Empúries Antoni Agramont 

Finalitat: Autorització difusió d’imatge/veu i material elaborat als espais de comunicació i difusió del centre.  

Legi@mació: Consen@ment de l’interessat o de la persona que ostenta la tutoria legal en cas de menors 
d’edat. Compliment missió en interès públic 

Des@nataris: Les dades no es comunicaran a tercers, excepte en els casos previstos per llei, o si ho heu 
consen@t prèviament. 

Drets: Podeu accedir a les dades, rec@ficar-les, suprimir-les, oposar-se al tractament i sol·licitar-ne la 
limitació així com exercir la resta de drets posant-vos en contacte amb l’Ajuntament, Pl Joc de la Pilota 1 
17486 o bé per correu electrònic a ajuntament@castello.cat 

Informació addicional sobre protecció de dades al web municipal  

• He llegit la informació bàsica sobre protecció de dades i autoritzo el tractament de les meves dades 
personals 

Signatura i data : 

A Castelló d’ Empúries, a         de                     de 2020 

mailto:ajuntament@castello.cat


Autorització Bancària 

Per la present autoritzo a l’escola de Municipal de música de Castelló 
d’Empúries “Antoni Agramont”, que em sigui domiciliat, fins a nou avís, l’import 
de la matrícula i les quotes trimestrals aprovades segons les ordenances fiscals 
de l’Ajuntament de castelló d’Empúries 

Domiciliació bancària:  

. Nom i cognoms de l’alumne: 

. Titular del compte: 

. DNI (titular del cc): 

. Banc / Caixa d’estalvis: 

. Núm. de compte (IBAN): 

ES  

________________________________________ 
Signat i conforme  
(titular del compte) 

A Castelló d’ Empúries, a       de                   de 2020 

PROTECCIÓ DE DADES D’acord el que estableix l’Ar@cle 13 del Reglament General de Protecció de Dades, 
l’informem que les dades facilitades seran incloses en un tractament de dades responsabilitat de l’Escola 
Municipal de Música de Castelló d’Empúries Antoni Agramont. Les dades seran u@litzades per a la ges@ó del 
tràmit que esteu realitzant, i no seran cedides a tercers, llevat que sigui necessari per a la prestació del 
servei sol·licitat de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada moment o el 
consen@ment inequívoc, segons el cas. Per a més informació consul@ la nostra polí@ca de privacitat a 
www.castello.cat. Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rec@ficació, 
supressió i la resta dels seus drets mitjançant la remissió d’un escrit dirigit al Delegat de Protecció de Dades 
bé per mitjans electrònics a ajuntament@castello.cat o bé presencialment o per correu cer@ficat a l’adreça 
següent: Pl Joc de la Pilota 1 17486 Castelló d’Empúries

http://www.castello.cat
mailto:ajuntament@castello.cat
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