
Conservatori Municipal Professional d’Inca Antoni Torrandell 

Preinscripció a Grau Elemental 

                             Curs 20___/20____ 
Dades alumne 

Llinatges:          Nom:  

DNI:  Adreça:  C. P. :  

Municipi:  Centre 
Educatiu 

 Data 
naixement: 

 

Telèfon:  Mòbil 1:          Móbil 2:          

E-mail 
(En majúscules) 

   

 

Estudis: 
      

Curs Assignatures troncals Quota mensual Instrument 
    

1r Instrument Individual 102,00 €  

 Llenguatge musical   

 Instrument Col·lectiu   
    

2n Instrument Individual 102,00 €  

 Llenguatge musical   

 Instrument Col·lectiu   
    

3r Instrument Individual 112,20 €  

 Llenguatge musical   

 Instrument col·lectiu   

 Conjunt coral   
    

4t Instrument Individual 112,20 €  

 Llenguatge musical   

 Instrument col·lectiu   

 Conjunt coral   

 

Optatives:     

Orquestra Coral       

      

DESCOMPTES ESPECIALS 
 25% de descompte per família nombrosa (S`ha de presentar llibre de familia nombrosa i certificat de convivencia)  

 10% de descompte per pertanyer a una entitat musical inquera (S’ha de pesentar certificat del curs actual de que pertany a alguna entitat musical 

inquera) 

 25% de descompte a minusvàlids que acreditin un  33% de minusvàlia (s’ha de presentar acreditació de la minusvàlia)  

 En el cas de situacions socio-econòmiques desafavorides, cal dirigir-se als Serveis Socials de l’Ajuntament d’Inca, telf 971880250 

 25% de descompta a partir del  segon germà/germana. 

 25% de descompta per families monoparental (s’ha de presentar documentació que acrediti família monoparental i certificat de convivència) 

 25% de descompta per víctimes d’un delicte de violència de gènere (S’ha de presentar la sentència ferme i certificat de convivència)  

 

 

PREINSCRIPCIÓ:   del 7 al 26 de maig 

 

3. Declaració jurada del pare, mare o tutor legal: 

 
  En/na _______________________________________________________________(pare, mare, tutor) 

del sol·licitant, DECLARA que són certes les dades que fa constar en la present sol·licitud i documentació. 
Inca, a ________ de _________________ de 20__ 

Signatura: 

 

Atenció al public: de dilluns a divendres de 9:30h a 20:30h 
Administració: De dilluns a divendres de 9:30h a 14:00h 
 

Lloc: Casal de Cultura, C/ Dureta, s/n. 07300 Inca 
Telf: 971881420,   e-mail: emmat@ajinca.net 

 

Núm. ordre:  

Data entrega:  
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