
(*) Dades opcionals

En compliment del que regula la Llei orgànica 15/1999, de 13 de Desembre, de protecció de dades de caràcter personal proporcionades, aquestes es recullen 

en un fitxer manual, l'existència del qual està legitimada i amparada per l'Agencia Española de Protección de Datos (AGPD), constant en el registre públic de 

protecció de dades sota la responsabilitat de Musicart Sarria “Taller de música”. Les dades lliurades s’empraran exclusivament per dur a terme el seguiment  

docent de l’alumnat i per donar informació sobre les activitats que realitzi Musicart Sarrià “Taller de música”.

Dades Personals

Alumne

Nom: Cognoms:

Adreça:

Codi postal: Població:

Telèfon 1: Telèfon 2 (*):

Correu electrònic:

Curs escolar: Centre:

Tutors

Nom: Cognoms:

D.N.I.:

Professió (*):

Telèfon 1: Telèfon 2 (*):

Correu electrònic:

Nom (*): Cognoms (*):

D.N.I. (*):

Professió (*):

Telèfon 1 (*): Telèfon 2 (*):

Correu electrònic (*):

Data neixement:



Curs Regular

Instrument

Quin instrument vol estudiar l'alumne?:

Guitarra

clàssica moderna elèctrica

Piano

clàssic modern jazz

Cant

clàssic modern coral

Baix elèctric

Saxo

Bateria

Violí

Violoncel

Flauta

de bec/dolça travessera

Acordió

Té l'alumne coneixements d'aquest instrument? Quins?:

No Sí:

En cas afirmatiu es realitzaria prova de nivell.

Llenguatge Musical

Té l'alumne coneixements de llenguatge musical? Quins?:

No Sí:

En cas afirmatiu es realitzaria prova de nivell.

Quin tipus de curs voldria realitzar l'alumne?:

B) Iniciació musical (a partir de 3 anys)

C) Llenguatge musical (a partir de 7 anys)

Quina disponibilitat té l'alumne pel que fa a dies de la setmana i horaris?

A) Sensibilització musical (a partir de quatre mesos, 
acompanyats per la mare o el pare)

En funció de l'edat i els coneixements previs demostrats a la prova de nivell, i sempre que sigui 
necessàri, l'alumne serà redirigit al nivell pertinent.
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