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NOM i COGNOMS
de l’ALUMNE:
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adreça pare:
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NIF TITULAR COMPTE:

NOM i COGNOM
del TITULAR del COMPTE:

NOM i COGNOMS
de l’ALUMNE:
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NÚMERO COMPTE CORRENT:

Codi IBAN........  Entitat.......... Oficina.............D.C....... Nº c/c..........................................

SOL.LICITUD de MATRÍCULA:
Sol.licito matricular al meu fill/a a les assignatures del Programa d’Estudis MusicActiva-Mètode Creatiu
que els directors de MusicActiva i tutors responsables de la formació dels alumnes recomanen.

CONFIRMACIÓ d’HORARIS ASSIGNATS i d’HORARIS PENDENTS:
Confirmo que podré realitzar les classes de les assignatures que ja tenen horari coordinat en el dia,
l’hora i l’espai anunciat.

ACCEPTACIÓ NORMATIVA MUSICACTIVA:
Confirmo que estic d’acord amb les normes de funcionament que he de cumplir com a alumne de
MusicActiva per a fer possible el bon desenvolupament de l’activitat en relació al següents aspectes:
tutoria de la formació del meu fill/a per part dels directors pedagògics de MusicActiva i compromís de
col.laboració per part de mare-pare o tutors en els termes establerts per el mètode Creatiu per a
l’Aprenentatge Musical i el Programa d’Estudis MusicActiva /  assignació d’assignatures, matèries i
nivells del programa d’estudis, tutories i plans personalitzats / composició de grups per a les classes
col.lectives i assignació de professors, horaris i espais per a realitzar les classes / participació a les
activitats de seguiment per a l’avaluació i control de la formació dels alumnes i activitats
complementàries a les classes determinades pel programa i el calendari escolar / acceptació del
calendari escolar MusicActiva, /  tarifes, sistema de pagament, sistema de recuperació de classes no
realitzades.

AUTORITZACIÓ BANCÀRIA:
A tal efecte, AUTORITZO a MusicActiva a fer efectiu en el compte bancari que us especifico
els seguents càrrecs:

- MENSUALITAT: import de la mensualitat que us cobrarà Associació pel Foment de MusicActiva
entre els dies 1 i 5 de cada un dels mesos del curs escolar.

IMPORT MATRÍCULA ALUMNES ESCOLA FLUVIÀ:
Segons els acords presos entre els responsables de l ’Ampa de l ’escola Fluvià i  la direcció
de MusicActiva, les famílies de l’escola Fluvià que siguin sòcies de l’Ampa no hauràn de pagar la matrícula
corresponent al curs 15/16.


