SOCIETAT MUSICAL
L A A L I A N Z A
ESCOLA DE MÚSICA
VINARÒS

SOCIETAT MUSICAL LA ALIANZA
Passeig de Colom s/n Apdo. 589
12500 VINARÒS
CASTELLÓ
TLF. 964456203
e-mail: info@laalianzavinaros.com
web: laalianzavinaros.com

PRE-INSCRIPCIÓ CURS 2022-2023
Identificador del Creditor:
Dades del pare/mare/tutor/a

Dades de l’alumne
Nom:

Nom:

Cognoms:

Cognoms:

NIF o NIA:

NIF:

Adreça:

Adreça:

Ciutat:

C.P.

Ciutat:

Mòbil de contacte:

Mòbil:

e-mail de contacte:

e-mail:

C.P.

Data de naiximent:
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, 2 i 3
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____)
3. Perquè puguem incloure a l’alumne/a, per necessitats educatives especials, al pla d’atenció a la diversitat (SI____ / NO____)
(en aquests casos, demanar cita amb l’equip directiu per a poder realitzar una correcta planificació i coordinació entre tot el professorat implicat)
Data i signatura ____________________________________

EMPLENEU DEGUDAMENT EL FORMULARI i seguiu el procés indicat a https://laalianzavinaros.com/
Si no post emplenar l’imprés per la Web, el pots descarregar i una vegada emplenat el pots enviar per
mail a: info@laalianzavinaros.com
Obligatori emplenar TOTS els apartats d’aquest imprès.
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Marcar amb X les caselles d’assignatures a inscriure’s, comprovant l’itinerari curricular
(Assignació grups A,B,C,D per ordre d’inscripció, amb possible modificació horària segons nombre matrícules)

Música en família:
De 0 a 3 anys (nascuts a 2020, 2021 i 2022) Preinscripció: Els horaris es confirmaran a setembre

Jardí musical / Música i moviment (marcar amb X 1 dels horaris, segons curs escolar 2022-2023):
A-P3 dilluns 16.00-16.45
B-P3 dilluns 17.00-17.45
C-P3 dimarts 16.00-16.45
D-P3 dimarts 17.00-17.45
A-P4 dimecres 16.00-16.45
B-P4 dimecres 17.00-17.45
A-P5 dilluns 16.00-17.00
B-P5 dilluns 17.15-18.15
A-1r primària dimecres 16.00-17.00
C-1r primària dijous 16.00-17.00

C-P4 dijous 16:00-16.45
D-P4 dijous 17.00-17.45
C-P5 dimarts 16.00-17.00
D-P5 dimarts 17.15-18.15
B-1r primària dimecres 17.15-18.15
D-1r primària dijous 17.15-18.15

Presolfeig (marcar amb X 1 dels horaris, segons curs escolar 2022-2023):
A-2n primària dilluns i dimecres 18.30-19.45

B-2n primària dimarts i dijous 18.30-19.45

Llenguatge musical (marcar amb X 1 dels horaris, segons cursos assolits anteriorment):
1rA dilluns i dimecres 17.15-18.30 (+Cor obligatori)
1rB dimarts i dijous 17.15-18.30 (+Cor obligatori)
2nA dilluns i dimecres 18.30-19.45 (+Cor obligatori)
2nB dimarts i dijous 18.30-19.45 (+Cor obligatori)
3rA dilluns i dimecres 19.45-21.00 (+Cor obligatori)
3rB dimarts i dijous 19.45-21.00 (+Cor obligatori)
4tA dilluns i dimecres 17.30-18:45 (+Cor obligatori)
5èA dilluns i dimecres 16.00-17.15 (+Cor opcional)
6èA dilluns i dimecres 19.00-20.30 (+Cor opcional)

5èB dimarts i dijous 16.00-17.15 (+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
E-5é 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
Fagot
Bombardí
Violí

Oboè
Trompa
Tuba
Viola

Horaris agrupacions instrumentals:
Orquestra dissabte 11.00-13.00

Clarinet
Trompeta
Percussió
Violoncel

Contrabaix

Saxòfon
Trombó
Piano
Cant

Agrupació INFANTIL dissabte 10.00-11.00
Banda JUVENIL dissabte 12.00-14.00

Per a més informació 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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