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DADES DEL/DE LA ALUMNE/A 
Nom:  Cognoms:  

Data de naixement:  DNI:  Telèfon 1:  Telèfon 2:  

Correu electrònic:  Has estat matriculat/ada el passat curs?: Sí  No  

Adreça:  Núm.:  Escala:  Pis:  Porta:  

Localitat:  Província:  Codi Postal:  
 
 

DADES DE MATRÍCULA (Indicar amb una creu el mòdul i/o el/s taller/s en el/s que es matricula) 
MÒDULS (indicar l’especialitat) 

Classe individual d'instrument (1/2 hora) + Conjunt (1 hora)   

Classe individual d'instrument (1/2 hora) + Conjunt (1 hora) + Llenguatge musical (1 hora)   

Classe individual d'instrument (1/2 hora) + Conjunt (1 hora) + Llenguatge musical (1 hora) + Cor (1 hora)  

Classe individual d'instrument (3/4 hora) + Conjunt (1 hora)   

Classe individual d'instrument (3/4 hora) + Conjunt (1 hora) + Llenguatge musical (1 hora)   

Classe individual d'instrument (3/4 hora) + Conjunt (1 hora) + Llenguatge musical (1 hora) + Cor (1 hora)  

Classe individual d'instrument (1 hora) + Conjunt (1 hora)   

Classe individual d'instrument (1 hora) + Conjunt (1 hora) + Llenguatge musical (1 hora)   

Classe individual d'instrument (1 hora) + Conjunt (1 hora) + Llenguatge musical (1 hora) + Cor (1 hora)  

Classe col·lectiva d'instrument (1 hora) + Conjunt (1 hora)  

Classe col·lectiva d'instrument (1 hora) + Conjunt (1 hora) + Llenguatge musical (1 hora)  

Classe col·lectiva d'instrument (1 hora) + Conjunt (1 hora) + Llenguatge musical (1 hora) + Cor (1 hora)  

CLASSE D’INSTRUMENT (indicar l’especialitat) 

Classe individual d'instrument de ½ hora a la setmana   

Classe individual d'instrument de 45 minuts a la setmana  

Classe individual d'instrument d'1 hora a la setmana   

Classe col·lectiva d'instrument d'1 hora a la setmana   

CONJUNTS 

Conjunt de Tabal i Dolçaina  

Conjunt de Música Tradicional  

Conjunt de Tarotes i Flabiols  

Rondalla  

Cambra  

Combo  

Orquestra  

Cor  

TALLERS NO INSTRUMENTALS 

Jardí Musical  

Llenguatge Musical  

Harmonia Popular i Moderna  

Vers improvisat  

Freestyle  

ESPECIALITATS 
Dolçaina  Tarota  Flabiol  Tabal  Bandúrria  Llaüt  Guitarró  Guitarra  Cant tradicional  

Sac de gemecs  Piano  Guitarra clàssica   

PREFERÈNCIA D’HORARI TIPUS DE DOCÈNCIA 
Matí  Vesprada  Presencial  A distància (sincrònica)  A distància (asincrònica)  

 

DADES DEL/DE LA TITULAR DEL COMPTE BANCARI (Omplir només en el cas que no siguen les del/de la alumne/a) 
Nom:  Cognoms:  

Correu electrònic:  DNI:  Telèfon 1:  

Adreça:  Núm.:  Escala:  Pis:  Porta:  

Localitat:  Província:  Codi Postal:  
 

DADES BANCÀRIES 

IBAN:   E S                            

               

TIPUS DE PAGAMENT 

MENSUAL (clàusula núm. 10):                         TRIMESTRAL:                       ÚNIC (la totalitat del curs): 

 

València a ....... de/d' ........................de 20…. 
 

En/Na .............................................................................................................................. 
 
 

(Signatura) 
(En el cas que el/la alumne/a matriculat/matriculada siga menor d'edat serà el seu pare, la seua mare o el/la seu/a tutor/a legal qui haurà de signar) 
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CLÀUSULES: 

1. Els/Les alumnes dels mòduls i/o tallers que estiguen organitzats i gestionats directament per l’ESCOLA DE MÚSICA TRADICIONAL DE LA CIUTAT DE 
VALÈNCIA (ESMUTRAD) hauran de ser obligatòriament socis/sòcies d’aquesta Associació Cultural.  

2. La matriculació en qualsevol dels mòduls i/o tallers organitzats per l’ESMUTRAD comporta l’obligació del/la alumne/a d’abonar l’import total del curs, 
amb independència de la modalitat de pagament i de la seua assistència a les classes, els assajos, les audicions, les trobades i els intercanvis. 

3. El/la alumne/a matriculat/da en qualsevol dels mòduls i/o tallers oferits per l’ESMUTRAD, adquireix el compromís d’assistir a totes les sessions: 
classes, assajos, audicions, trobades i intercanvis. La no assistència a alguna de les sessions no serà tinguda com una baixa tàcita, no exonerarà del 
pagament de la mensualitat o quota trimestral i no donarà dret a la devolució de cap quantitat abonada. 

4. L’activitat dels diferents mòduls i/o tallers no començarà fins que el nombre d’alumnes matriculats no siga igual al contingent mínim establit per a 
cadascun dels mòduls i/o tallers. 

5. En el cas de no iniciar-se l'activitat del mòdul i/o taller on el/la alumne/a estiga matriculat/matriculada, per decisió de L’ESMUTRAD, se li reintegraran 
totes les quantitats abonades pel mòdul i/o el taller no iniciat.  

6. En cas que l’ESMUTRAD suspenga l’activitat d’un mòdul i/o un taller es reintegrarà l'import abonat corresponent a les sessions no impartides. 
7. En el cas que per indicació de l’autoritat competent, per causa de la Covid-19 o altres, les classes presencials no es pogueren realitzar, l’alumnat que 

estiga rebent docència presencial rebrà docència a distància mentre continuen vigents les esmentades indicacions. 
8. Un mòdul/taller complet serà de trenta-dos sessions, incloent-hi les classes (24), els assajos generals (4), les audicions funcionals (2), les audicions de 

concert (1) i la trobada (1). 
9. Per a poder beneficiar-se del descompte del 10%, o en el seu cas obtenir la beca de l’ESMUTRAD, caldrà adjuntar la documentació acreditativa 

corresponent. 
10. L’ESCOLA DE MÚSICA TRADICIONAL DE LA CIUTAT DE VALÈNCIA acceptarà que el pagament es realitze de manera mensual en el cas que l’import total 

de tres mensualitats siga igual o superior a 200 € i sempre que el/la alumne/a ho sol·licite expressament.  
11. L’ESCOLA DE MÚSICA TRADICIONAL DE LA CIUTAT DE VALÈNCIA passarà els rebuts de cobrament, mensuals o trimestrals, sempre de l'1 a 5 de cada 

mes o trimestre entrant, segons el pagament siga mensual o trimestral. 
12. L'impagament del rebut mensual/trimestral/únic comportarà la baixa automàtica com a alumne/a, sense dret al reembossament de l’import de les 

quantitats ja satisfetes. 
13. El/La alumne/a que siga donat de baixa per impagament i manifeste la seua voluntat d’assistir-ne al taller, haurà d’abonar el rebut impagat i les 

despeses produïdes per la devolució d’aquest. 
14. Davant l’impagament corresponent a la matrícula i/o a les quotes úniques, mensuals i trimestrals, l’ESCOLA DE MÚSICA TRADICIONAL DE LA CIUTAT 

DE VALÈNCIA podrà reclamar l’import impagat de manera extrajudicial, així com exercir les accions legals que li assistisquen. 
 

HE COMPRÉS I ACCEPTE LES CLÀUSULES QUE INCLOU AQUESTA MATRÍCULA 
 

En/Na ................................................................................................................................................................................. 
Com a participant o pare/mare/tutor/tutora legal del/de la participant: .......................................................................................... 

 
 

(Signatura) 
(En el cas que el/la participant matriculat/matriculada siga menor d'edat serà el seu pare, la seua mare o el/la seu/a tutor/a legal qui haurà de signar) 

 

PROTECCIÓ DE DADES 
RESPONSABLE DE LES DADES 

ESCOLA DE MÚSICA TRADICIONAL DE LA CIUTAT DE VALÈNCIA - G98655178 
Carrer Diputada Clara Campoamor, 11, bloc 4 , planta 5 porta 12, CP 46019 València 
Telèfon: 607457292 - Correu electrònic: info@esmutrad-valencia.com 

FINALITAT 
(1) Recollida de dades necessàries per a la sol·licitud d'inscripció, matrícula, associació, reserva de plaça, fitxa d'afiliació, etc. Recollida de fotografies 
imatges o material audiovisual de l'alumnat en la seua activitat, per a la seua utilització en les activitats educatives, de difusió i divulgatives. (2) 
Enregistrament de classes magistrals, concerts, audicions, realització de murals, treballs, o bé per a la seua utilització en xarxes socials, webs, publicacions 
impreses, anuaris, etc. (3) Registre de l'accés dels interessats a les instal·lacions per motius de seguretat. (4) Seguiment de l'alumnat i comunicacions entre 
el centre, els mateixos i els seus pares / tutors. (5) Elaborar i enviar propostes comercials per a interessats sobre els nostres serveis. (6) Gestió fiscal 
comptable i administrativa derivada de la prestació dels serveis. (7) Enviament de comunicacions comercials relacionades amb el nostre servei i activitat, 
per al que li sol·licitem el seu consentiment exprés. 

BASE DE LEGITIMACIÓ 
L'execució d'un contracte de prestació de serveis i consentiment exprés. 
La recollida de les dades personals de menors de 13 anys haurà de tindre el consentiment de pares o tutors. 

DESTINATARIS I CESSIONS 
Amb caràcter general no se cediran dades a tercers, excepte obligació legal. No obstant això és possible que determinats encarregats del tractament 
externs puguen accedir a les seues dades per a la necessària prestació del servei. 

DRETS 
Vosté podrà accedir, rectificar i suprimir les dades, limitar-los o oposar-te al seu tractament així com sol·licitar la seua portabilitat com s'explica en la 
informació addicional. 

INFORMACIÓ ADDICIONAL 
Pot consultar informació addicional sobre la nostra política de protecció de dades en la pàgina web esmutrad-valencia.com 

 

¿Desitja rebre comunicacions comercials relacionades amb els nostres serveis i activitats? Consentiment exprés: Sí | No 
En/Na ................................................................................................................................................................................. 

Com a participant o pare/mare/tutor legal del/de la participant: .................................................................................................................................. 

 
(Signatura) 

(En el cas que el/la participant matriculat/matriculada siga menor de 13 anys serà el seu pare, la seua mare o el/la seu/a tutor/a legal qui haurà de signar) 

 
 


