
DOCUMENTS A PRESENTAR PER FORMALITZAR LA MATRÍCULA

 Fotocòpia del DNI de l’alumna/e o del llibre de família (en el cas que no tingui DNI)
 2 fotografies de carnet
 Fotocopia de les dades Bancàries
 Full de matrícula

Matrícula 40€ 

AUTORITZACIÓ DE DADES PER FER ÚS DE LA CESSIÓ D’IMATGE 

NOM DE L’ALUMNE/A:________________________________________________________

ESPECIALITAT:___________________________________ CURS:____________________

NOM DEL PARE:______________________ NOM DE LA MARE:______________________

Jo ______________________, pare/mare/tutor de l’alumne ________________________, autoritzo al 

Conservatori Municipal de Música Antoni Torrandell d’Inca a fer ús de les possibles imatges que es puguin 

derivar d’actuacions, actes o qualsevol altre motiu que doni peu a l’aparició dels alumnes, en qualsevol suport 

audiovisual dins l’ambit de les activitats organitzades per l’Escola Municipal de Música Antoni Torrandell 

d’Inca durant el curs acacèmic 20__, __.

Inca,          de                                            del

Pare/Mare/Tutor

Sign.:

Horari d'atenció al públic
Dilluns a divendres: de 09:30 a 20:30

Horari d'administració

Dilluns a divendres de 09:30h a 14:00h

LLOC
Casal de Cultura,    C/ Dureta, s/n,    07300 Inca
Telf: 971 88 14 20 Mail: emmat@ajinca.net

IMPORTANT: 

BAIXA: DESCOMPTES: E-MAIL:
NORMES DE 
L’ESCOLA HORARIS:

Per donar-se de baixa s’ha 
d’entregar el formulari 
adient abans del tancament
del penúltim dia del mes 
que s’ha pagat

Recordeu que per poder 
aplicar els descomptes cal
presentar la 
documentació pertinent 
anualment

Es obligatori revisar el 
correu electrònic 
almenys cada dos dies o 
en el seu cas el tauló 
d’anuncis de l’escola

Amb la 
matriculació 
s’accepten les 
normes de 
l’escola

Els horaris col·lectius 
seran assignats pel centre, i
no permetran canvis per 
raons d’organització del 
centre.

Núm. Ordre:

Data entrega:

CONSERVATORI MUNICIPAL D'INCA
Matrícula

Glossat

CURS _____/_____

NOM ALUMNE: _____________________________________________________

ESPECIALITAT: ____________________________________ CURS: __________ 



Dades de l'Alumne:

Llinatges: ___________________________________, Nom: ________________________

DNI: _____________,  Adreça: _________________________________ C. P.: __________

Municipi: _____________, Data naixament: _________. Nacionalitat: __________________

Centre educatiu: ___________________________, Telèfon: ____________________

Dades Mare: 

Llinatges: ___________________________________, Nom: _______________________

DNI: _________________, Adreça: ______________________________ C. P. : ________

Municipi: _________________, Telèfon: _______________, e-mail: __________________
(emplenar amb mayuscules)                         

Dades Pare:

Llinatges: ___________________________________, Nom: _______________________

DNI: _________________, Adreça: ______________________________ C. P. : ________

Municipi: _________________,  Telèfon: _______________, e-mail: __________________
(emplenar amb mayuscules)                         

Domiciliació Bancària: 

IBAN Entitat Oficina D.C. Nombre de compte

El Sr/a ________________________________ amb DNI/NIE/Passaport ______________________ titular del compte abans 
indicat, autoritza l’entitat bancària per què satisfaci els rebuts que presenti el Conservatori Municipal d'Inca en concepte de quotes 
mensuals. 

Inca, ______ de/d’____________ de 20__

                He  rebut i accept les condicions específiques de funcionament del centre

Sign. 

Glossat

    
Taller Preu mensual

Glossat 15,32  €

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)

AJUNTAMENT D´INCA és el Responsable del Tractament de les dades personals proporcionades sota el seu consentiment i l’informa que aquestes dades seran 
tractades de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril 2016 (GDPR), amb la finalitat de mantenir una relació comercial i conservar-les
mentre hi hagi un interès mutu per mantenir la fi del tractament. No es comunicaran les dades a tercers, excepte per obligació legal. Així mateix, s’informa que pot 
exercir els drets d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i les de limitació i oposició al seu tractament adreçant-se a AJUNTAMENT D´INCA en 
Plaça d´Espanya 1, - 07300 Inca (Illes Balears). E-mail: protecciodedades@ajinca.net i el de reclamació a www.aepd.es. Dades de contacte del delegat de protecció de 
dades: Jaume Balmes 26, 07005 Palma de Mallorca - protecciodedades@ajinca.net 
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