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Una altra manera d’entendre i gaudir de l‘art
Imprès 101
Impreso 101

Full de Matrícula1

A

Curs Acadèmic

Impreso de matrícula

Número d’expedient

Número de matrícula

Número de expediente

Preu de Nova Matrícula
Precio de nueva matrícula

Especialitat

B

Especialidad

2018-2019

Curso Académico

Número de matrícula

Preu de renovació

35’00€

Precio de renovación

AT
30’00€

Música

Dansa

Teatre

Cinema

Màgia

Ceràmica

Música

Danza

Teatro

Cine

Magia

Cerámica

Llibre 25’00€

No hi ha

No hi ha

No hi ha

25’00€

25’00€

Marcar amb una “X”
Marcar con una “x”

Subespecialitat*:
Subespecialidad*:

Preu del Material:
Precio del material:
* Allò què es vol estudiar.
* Aquello que se quiere estudiar.

Dades Personals

C

Datos personales

Nom:

Cognoms:

Nombre:

Apellidos:

Adreça Postal:
Dirección Postal:

D.N.I.:

Població-Codi Postal:

D.N.I.:

Población-Código Postal:

Data de Naixement

Nacionalitat:

Nombre

Nacionalidad:

Telèfon mòbil:

Altre telèfon:

Teléfono móvil:

Otro teléfono:

Adreça electrònica:
Correo electrónico:

Dades Bancàries

D

Datos bancarios

Titular del compte:

D.N.I.:

Titular de la cuenta:

D.N.I.:

Codi IBAN:
Código IBAN:

Nota: La tornada de qualsevol rebut implica un cost de devolució de 3’00€. Aquest haurà de ser pagat en un terme màxim de 7 dies.
Informació del funcionament de l’escola:
▪
Acudir puntualment a les classes i actes organitzats per l’escola. (Els actes formen part de l’educació i formació).
▪
Portar el material a classe.
▪
Respectar l’autoritat educativa.
▪
Vendre la part proporcional de Loteria del sorteig de Nadal o el benefici corresponent.2 Veure punt F.
▪
L’estructura de les avaluacions és en 2 quadrimestres (Gener i juny).
▪
En cas de sol·licitar la baixa de l’escola cal notificar-ho abans de que acabe el mes. Aquesta no implica la baixa com a soci.
▪
Tota la informació necessària la rebrà mitjançant correu electrònic, whatsapp o taulons d’anuncis de la seu.
▪
L’escola té el seu propi calendari escolar donada la realització d’activitats en cap de setmana. Tot l’alumnat té el mateix
nombre de classes a l’any, no cal preocupar-se si coincideixen dies festius seguits.
▪
Acceptar el Reglament de l’Escola. (Aquest serà facilitat en format digital).

MOLT IMPORTANT / MUY IMPORTANTE
Llegir atentament / leer atentamente
En/Na
, amb DNI
major d’edat, bé com alumne o bé
com a responsable de l’alumne menor d’edat matriculat amb aquest full, signe aquest document que serveix com a prova de què:


Manises,

He rebut tota la informació necessària, junt amb el calendari del centre, respecte al funcionament de l’escola durant el curs
2018/2019.
de/d’

de

Signatura de l'Associat/ada:

Al moment de la matrícula s’enviarà de forma digital el resguard de matrícula amb els horaris, el rebut de pagament de la matrícula i aquest document
digitalitzat.
2
Gràcies a aquesta venda podem comprar nous instruments, reparar els existents, participar en projectes d’innovació educativa, realitzar espectacles
extraordinaris, adquirir partitures originals, pagar drets d’autor d’aquestes, etc. Gràcies per entendre’ns.
1
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Una altra manera d’entendre i gaudir de l‘art
A emplenar pel centre:

Préstec d’instrument musical. (Sols en el cas corresponent)

E

Préstamo de instrumento musical.

Concepte

Descripció

Instrument i/o acc.
Número inventari
Preu
Soci responsable
30 de juny de 2019 o baixa de l’alumnat.

Caducitat

Normes del préstec d’instruments musicals:
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.

L’Ateneu Cultural Ciutat de Manises cedeix exclusivament l’ús del material objecte d’aquest contracte. Sense cedir la propietat. El valor de
l’instrument i els seus accessoris és de: Veure dalt.
Durant la duració del préstec, es comprometen a responsabilitzar-se i cuidar de l’instrument i els seus accessoris, assolint el compromís de
reposar, en els termes expressats en el punt 3, qualsevol deteriorament tant dins com fora de l’Ateneu.
Hauran d’informar immediatament a l’Ateneu de tot accident i expressament, en cas de pèrdua irreparable, extravio, o robo de l’instrument. En
aquest casos, els responsables, es comprometen a abonar, en un terme de 20 dies, a l’Ateneu l’import senyalat al punt 1 o a comprar un altre
instrument i/o accessoris de la mateixa marca i model.
Els responsables reconeixen expressament que les quotes pagades pel curs no inclouen despeses de manteniment, ni substitució del material
prestat, ni recanvis necessaris a cada instrument, ni assegurances, ni en cap cas estan destinades a cobrir els riscos del préstec d’instruments.
Tots aquest riscos corresponen exclusivament al prestatari.
A requeriment de l’Ateneu, es comprometen a tornar, en el terme indicat per aquest, tot el material prestat, en perfectes condicions d’ús i
funcionament, tal i com s’ha entregat.
El préstec es renovarà amb la matrícula de cada curs.
El préstec d’instrument és intransferible. No es poden deixar els instruments a tercers.
Abans de la devolució de l’instrument i conclusió del préstec, aquest passarà una revisió general. Aquesta revisió es du a terme en dues fases:
Primer, ha de ser revisat visualment pels professors titulars especialistes. Segon: en cas d’observar desperfectes nous, es portarà a un luthier
per a la seva reparació. La factura amb les despeses derivades de la revisió/reparació final haurà de ser abonada pels responsables.

F

Loteria de Nadal
Lotería de Navidad

Al curs 2018/2019 s’ha estipulat en 70 paperetes per família. Cada papereta a 3€; el que fa un total de 210€. Si et decantes pel benefici, aquest és de
0’50€ per papereta; el que fa un total de 35€. No obstant pots elegir la combinació que siga del teu gust, una vegada escollida aquesta no es permetran
devolucions. La Loteria es podrà replegar des del dia 3 de setembre de 2018 i el terme màxim per liquidar-la és el 22 de novembre de 2018.
Paperetes entregades i/o benefici

G

Preu

Data de Pagament

Informació General sobre pagaments i horaris
Información General sobre pagos y horarios

Mensualitat

Quantitat

Mes d’inscripció

Part proporcional de quotes d’associat (en cas de nou alumne) i matrícula:

Febrer 2019

Quotes d’associat:
30€ Major 18 anys
20€ menor 18 anys

Setembre a Juny

Mensualitat de:

Assignatura

Signatura de l’interessat.

Dia

Hora

Preu
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