
1 SOCIETAT MUSICAL LA ALIANZA
     Passeig de Colom s/n Apdo. 589

12500      VINARÒS
  CASTELLÓ

      TLF. 964456203
e-mail: laalianza_vinaros@yahoo.es

web: laalianzavinaros.com

Identificador del Creditor:

DADES DE L’ALUMNE/A    DADES DEL PARE/MARE/TUTOR/A

NOM:   

CONNOMS:    

NIF: 

ADREÇA:    

CIUTAT:  C.P.

MÒBIL:  

NOM:    _    _________________________________         

COGNOMS:        ___________________________ 

NIF o NIA:  _____________________________ 

ADREÇA   :   _____________________________ 
CIUTAT: _______________ C.P.

MÒBIL DE CONTACTE:    _________________

e-mail DE CONTACTE:   __________________ 

DATA NAIXEMENT:     ___________________
e-mail:

DADES BANCARIES

IBAN: 

ORDRE DE DOMICILIACIÓ DE CÀRREC DIRECTE SEPA.
-------------------------------------------------------------------------------------
Mitjançant la signatura d'aquesta ordre de domiciliació, el deutor autoritza (A) al creditor a enviar instruccions a l'entitat del deutor per a carregar al seu compte i (B)
a l'entitat per a efectuar els càrrec en el seu compte, seguint les instruccions del creditor. Com part del seus drets, el deutor està legitimat al reembors per la seua
entitat en els termes i condicions del contracte subscrit amb la mateixa. La sol·licitud del reembors haurà d'efectuar-se dins de les 8 setmanes següents al càrrec
en compte. Pot obtindre informació addicional sobre els seus drets en la seua entitat financera.

DRETS D'IMATGE
-------------------------------------------------------------------------------------
Autoritzo a la Societat Musical "La Alianza" per a prendre i difondre fotografies i filmacions durant la participació de l'alumne/a matriculat/ada en qualsevol activitat
organitzada per aquesta entitat, podent ser utilitzades de forma permanent per a qualsevol mitjà de difusió (premsa, publicitat, internet, xarxes socials,etc.) i per a
qualsevol àmbit territorial. Aquesta difusió serà de caràcter gratuït i em comprometo a no reclamar cap compensació, pagament, i/o indemnització a canvi del
permís acordat per a la utilització de la meva imatge o de la persona a qui represento.

INGRÉS DE DADES CARÀCTER PERSONAL D'ALUMNES.
-------------------------------------------------------------------------------------
De conformitat amb el que es disposa en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, la SOCIEDAD
MUSICAL LA ALIANZA, amb domicili social en Passeig Colón, s/n, 1r, de Vinaròs C.P. 12500 (Castelló), l'informa que la nostra societat tractarà la informació que
ens facilite amb la finalitat d'inscriure i gestionar la seua permanència en aquesta. Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantinga la relació o
durant els anys necessaris per a complir les obligacions legals. Les seues dades podran ser cedides a diferents organismes públics amb la exclusiva finalitat de
poder sol·licitar subvencions, i no se cediran a altres tercers, excepte en els casos en què existisca una obligació legal o un consentiment explícit per part seua.
Així mateix, se l'informa que, té dret a obtindre confirmació de les dades que s’estan tractant i a exercir els seus drets d’accés, rectificació i supressió en cas que
les dades siguen inexactes o no necessàries per al servei que es preste.

Condicions addicionals: Obligatori marcar els punts 1 i 2
1. Perquè pugues ser notificat de tots els nostres programes, novetats i activitats, contactar-te tant per Mitjans escrits com electrònics. (SI___  / NO___)
2. Perquè puguem facilitar les teus dades a tercers per a gestionar activitats com a viatges, menjars, … (SI____ / NO____)

Data i signatura ____________________________________
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E S C O L A D E M Ú S I C A
L A A L I A N Z A

S O C I E T A T   M U S I C A L

V I N A R Ò S



EMPLENEU DEGUDAMENT EL FORMULARI i seguiu el proce�s indicat  a https://laalianzavinaros.com/

Marcar amb X les caselles d’assignatures a inscriure’s, comprovant l’itinerari curricular
(Assignacio�  grups A,B,C,D per ordre d’inscripcio� , amb possible modificacio�  hora( ria segons nombre matrí�cules)

Música en família:
 De 0 a 3 anys (nascuts a 2019, 2020 i 2021) Preinscripcio� : Els horaris es confirmaran a setembre

Jardí musical / Música i moviment (marcar amb X 1 dels horaris, segons curs escolar 2021-22):
    P3 (nascuts a 2018) Preinscripcio� : Els horaris es confirmaran a setembre

 P4 (nascuts a 2017) Preinscripcio� : Els horaris es confirmaran a setembre

A-P5 dilluns 16.00-17.00 B-P5 dilluns 17.15-18.15 C-P5 dimarts 16.00-17.00 D-P5 dimarts 17.15-18.15

A-1r primària dimecres 16.00-17.00 B-1r primària dimecres 17.15-18.15

C-1r primària dijous 16.00-17.00 D-1r primària dijous 17.15-18.15

Presolfeig (marcar amb X 1 dels horaris, segons curs escolar 2021-22):
A-2n primària dilluns i dimecres 18.30-19.45 B-2n primària dimarts i dijous 18.30-19.45
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ITINERARI CURRICULAR
Escola de Música «La Alianza» de Vinaròs

E S C O L A   D E   M Ú S I C A
L  A    A  L  I  A  N  Z  A

S O C I E T A T   M U S I C A L

V I N A R Ò S

EDAD/CURS ASSIGNATURES TEMPS SETMANAL OBSERVACIONS
0-2 anys   Música en família 45’
3-4 anys (P3 i P4)   Jardí Musical / Música i moviment 45’
5-6 anys (P5 i 1er primària)   Jardí Musical / Música i moviment 1h

  7 anys (2on primària)   Presolfeig 1h30’  Es combinen les dues assignatures, realitzant-se dues classes a la setmana de 1h15’
  Pràctica instrumental 1h  (cada sessió es dediquen 45’ a presolfeig i 30’ a la pràctica instrumental)

  8 anys (3er primària)   1er Llenguatge Musical 2h  Dues sessions d’1h a la setmana
  Instrument Mínim 30’  Percussió mínim 1 hora
  Cor 1h

9-10 anys (4t i 5è primària)   2on i 3er Llenguatge Musical 2h  Dues sessions d’1h a la setmana (s’han d’haver assolit els objectius del curs anterior)
  Instrument Mínim 45’  Percussió mínim 1 hora
  Cor 1h
  Agrupació infantil 1h  Banda/Orquestra (segons nombre matrícules)

  11 anys (6è primària)   4rt Llenguatge Musical 2h30’  Dues sessions d’1h15’ a la setmana (s’han d’haver assolit els objectius del curs anterior)
  Instrument Mínim 1h
  Cor 1h
  Agrupació infantil/juvenil 2h  Banda/Orquestra (segons nombre matrícules i necessitats organitzatives de les agrupacions)

  12 anys (1r E.S.O.)   5é Llenguatge Musical 2h30’  Dues sessions d’1h15’ a la setmana (s’han d’haver assolit els objectius del curs anterior)
  Instrument Mínim 1h
  Agrupació juvenil 2h  Banda/Orquestra (segons nombre matrícules)

  13 anys (2n E.S.O.)   6é Llenguatge Musical 3h  Dues sessions d’1h30’ a la setmana (s’han d’haver assolit els objectius del curs anterior)
  Instrument Mínim 1h
  Agrupació juvenil 2h  Banda/Orquestra (segons nombre matrícules)

14-18 anys   Instrument Mínim 1h  Classes fins als 18 anys
  Banda juvenil 2h  Permanència fins als 18 anys
  Agrupació senior (Banda/Orquestra) Segons calendari d’assajos  Assoliment d’objectius de llenguatge musical i instrument dels cursos anteriors

  Adults   Llenguatge Musical 2h
  Instrument (opcional) Mínim 30'

https://laalianzavinaros.com/


Llenguatge musical (marcar amb X 1 dels horaris, segons cursos assolits anteriorment):
1rB dimarts i dijous 17.15-18.15 (+Cor obligatori) 

2nB dimarts i dijous 18.30-19.30 (+Cor obligatori)

4tB dimarts i dijous 17.15-18:30 (+Cor obligatori)

5èB dimarts i dijous 16.00-17.15  (+Cor opcional) 

    1rA dilluns i dimecres 17.15-18.15 (+Cor obligatori)

2nA dilluns i dimecres 18.30-19.30 (+Cor obligatori)

  3rA dilluns i dimecres 19.45-20.45 (+Cor obligatori)

    4tA dilluns i dimecres 17.15-18:30 (+Cor obligatori)

 5èA dilluns i dimecres 16.00-17.15 (+Cor opcional)  

6èA dimarts i dijous 18.30-20.00 (+Cor opcional) 

Llenguatge musical per a Adults (marcar amb X 1 horari, segons cursos assolits anteriorment):

A-1r any Els horaris es confirmaran a setembre B-2n any Els horaris es confirmaran a setembre

C-3r any Els horaris es confirmaran a setembre D-4t any Els horaris es confirmaran a setembre

Cor (marcar amb X opció segons curs de llenguatge musical):

A-1r i 2n LLM dissabte 11.00-12.00 B-3r i 4t LLM dissabte 9.00-10.00  5è i 6è LLM dissabte 10.00-11.00

Instrument (marcar amb X l’instrument assignat. Si no s’ha assignat, numerar en ordre de preferència)
El professorat de cada especialitat instrumental es posarà en contacte a setembre per a concretar l’horari.

 Flauta travessera  Oboè  Clarinet      Saxòfon

 Fagot          Trompa   Trompeta  Trombó

 Bombardí          Tuba  Percussió   Piano

 Violí          Viola  Violoncel  Contrabaix  Cant

Horaris agrupacions instrumentals: Agrupació INFANTIL dissabte 10.00-11.00
Orquestra dissabte 11.00-13.00 Banda JUVENIL dissabte 12.00-14.00

Per a me�s informacio�  podeu consultar el web https://laalianzavinaros.com/ , el canal de Telegram o 
contactar amb laalianza_vinaros@yahoo.es o al  964456203 de dilluns a divendres de 17.00 a 19.30

Observacions
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ACEPTACIÓN DE CONDICIONES Y CONSENTIMIENTO DE PARTICIPACIÓN

Don/ña ___________________________________________ con DNI/NIE____________, 
actuando en nombre propio como padre/madre/tutor-a del interesado/a (menor de edad) 
__________________________________________________ con DNI/NIE____________:
Pertenece a grupos vulnerables o con necesidades especiales de adaptación: 

⬜Sí ⬜No. 
Declaro bajo mi responsabilidad que solicito que la persona la cual figura en el encabezado
(interesado/a) puede asistir a las clases de música organizadas por la Escuela de Música de
la Sociedad Musical LA ALIANZA de Vinaròs.  Así, he leído con detalle la información
proporcionada por ésta y acepto las condiciones de participación, asumo mi compromiso
con las medidas personales de higiene y prevención,  asumiendo toda la responsabilidad
delante  de  la  posibilidad  de  contagio  por  COVID-19,  siempre  y  cuando  la  Escuela  de
Música de la Sociedad Musical asuma y cumpla con sus compromisos y obligaciones. 

Marcar lo que corresponda
Declaración responsable de no pertenecer a grupos de riesgo o convivir con grupos de riesgo

Declaro que la persona interesada pertenece a un grupo de riesgo y que dispongo de
autorización del equipo sanitario para poder participar en las actividades del centro
Declaro que la persona interesada conoce cuáles son las medidas extras de protección
e higiene (si las hay)

Compromiso de revisión diaria del estado de salud y razón del absentismo
Me comprometo a mirar diariamente la temperatura de la persona participante y si es
el  caso,  notificar  la  ausencia,  indicando  si  el  motivo  puede  deberse  a  contagio
COVID-19.
Me comprometo a que la persona participante no tome parte en las clases si ha estado
en contacto estrecho o compartido espacio sin guardar la distancia interpersonal con
persona afectada por el COVID-19, incluso en ausencia de síntomas, por espacio de
al menos 14 días. Igualmente me comprometo a no asistir a las clases si tenemos
conocimiento  de  haber  estado  en  contacto  con  personas  posible  portadora  de  la
infección,  con síntomas compatibles con esta o con posible  contacto estrecho. En
todos los casos informaré a la Sociedad Musical  de éstos hechos para que pueda
llevar a cabo los protocoles preventivos . 

Declaración de haber leído y aceptado el  documento proporcionado por la  organización
sobre la adaptación de la actividad al COVID-19

He leído y acepto los compromisos contenidos en el extracto del Plan de Continuidad
adoptado por la Sociedad Musical

Consentimiento informado sobre el COVID-19
Declaro que después de haber recibido y leído atentamente la información contenida
en los documentos anteriores, soy conocedor de las medidas que implica, por quien
participa y para las personas que convivan con ella, la participación del interesado/a
en  la  actividad,  en  el  contexto  de  nueva  normalidad,  y  las  asumo  bajo  mi
responsabilidad,  siempre  y  cuando  la  Sociedad  Musical  cumpla  también  con  sus
compromisos y obligaciones. 

Vinaròs, a__________ de________________________ de ____________ Firma____________________________
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