
Nom i Cognoms 

  

Edat                         Adreça                                                                                                             CP          

  

1rTel.                                            2nTel.                                           Programa Oficial             Programa Lliure    

 

Nom i cognom de la mare/pare 

  

El signant autoritza a Ludomúsic S.L.L-Escola de Música Juan Pedro Carrero S.L, fer ús de les dades personals que consten en aquest full. Ludomúsic 

S.L.L-Escola de Música Juan Pedro Carrero S.L, per la seva part, en garanteix la total confidencialitat, i en farà un ús estrictament intern, no les 

comunicarà a tercers, i ha pres les mesures necessàries per garantir-ne la seva privacitat,d’acord amb la llei de protecció de dades -L.O.15/1999- . 

PREINSCRIPCIÓ CURS 2013/14 

Normes per fer la Preinscripció 
1. Omplir les dades personals de l’alumne. 

2. Posar les assignatures que vol matricular-se. 

3. Posar les disponibilitats horàries.                                                        

Criteris a l’hora de fer els horaris 
1. Tindran preferència els alumnes que facin el programa oficial. 

2. Els horaris es confeccionaran segons l’edat de cada un dels alumnes. (Petits més aviat i els grans més tard) 

3. Germans. 

4. Antiguitat a l’escola. 

Indiqueu en quants dies podríeu fer totes les assignatures: en un dia, en dos o més dies i poseu en ordre de 

preferència. 

Observacions: 

  
  

Signatura de pare/mare/alumne 
    

 Barcelona , _____________________ de 20__ 

  

  

  

Dies Arribada Sortida Pref. Arribada Sortida Pref. Arribada Sortida Pref. 

Dilluns          

Dimarts          

Dimecres          

Dijous          

Divendres          

Dissabte          

1a opció:  2a opció: 3a opció: Proposta 

horària    

 Assignatures (Prof. Inst/ durada) Assignatures (Prof. Inst/ durada) 

  

  

  

  

  



 

MOLT  IMPORTANT !! 

 

 

     És molt important que llegiu aquest escrit, on hi trobareu informació sobre el sistema de 

matriculació, altes, baixes, pagaments i quotes de l’Escola. 

      

Curs escolar:  

El curs escolar de l’Escola de Músics, abarca des de setembre fins a finals de juny. 

 

Matrícula i quota anual de reserva de plaça:   
A més a més de la quota mensual (l’import de la qual depèn de les activitats escollides), 

s’ha d’abonar una matrícula anual en concepte de reserva de plaça per l’any següent i el mate-

rial escolar. 

 

Pagament mensual: 

L’import dels rebuts s’ha d’abonar abans del 15 de cada més.Si queden impagats sense 

avís, es cobraran amb un recàrrec del 15%. 

Si per algun motiu un alumne es dóna de baixa, tant d’alguna activitat com de l’escola, 

s’ha d’avisar amb quinze dies d’antelació. En cas contrari no es retornarà l’import del rebut. 

     Si no es pot assistir a classe durant un o més mesos, s’ha d’abonar el 80% de la quota per 

mantenir la plaça i l’horari.  

 La falta de pagament d’alguna mensualitat pot ser motiu de baixa a l’Escola (això inclou 

el mes de setembre). Si l’alumne es dóna novament d’alta, s’haurà d’abonar novament la 

matrícula.  

     Els mesos reglats de vacances ( Nadal i Setmana Santa ), així com el més de setembre, es 

paguen íntegrament. 

 

Horari de classes: 

Es prega puntualitat tant a l’hora d’entrada com a l’hora de sortida de les classes per no 

perjudicar els alumnes que entren després a classe. Així mateix , seria convenient, que si algun 

dia l’alumne no pot assistir a classe, es comuniqui per telèfon a l’Escola. 

 

Higiene i ordre: 

Seguint la normativa de la Generalitat, està prohibit fumar dins el recinte de l’Escola. Al-

trament a fi de no molestar els alumnes que estan fent classe, procureu que els vostres fills no 

corrin ni cridin dins de l’Escola. 

Els mestres només es responsabilitzaran dels alumnes durant l’estona que duri la clas-

se.Els pares estaran a càrrec dels alumnes durant els espais de temps que hi ha entre classe i 

classe.        

 Cada alumne és responsable del material que porta a l’escola. 

 

                          

 

 

                                                                                         Agraïm la vostra confiança i us desitgem 

                                                                                                       una bona estada a l’Escola.  

 

      

 


