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DOCUMENT D’ALTA ESCOLAR EMMG CURS 2018-2019 
 
NOM I COGNOMS ALUMNE: _____________________________________ 
 
NOM I COGNOMS TUTOR/A: _____________________________________ 
 
DNI TUTOR/A: ___________________________ 
 

TRACTAMENT DE DADES I DE DRETS D’IMATGE 
D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal, l’informem que 
les dades personals recollides en el moment de la seva inscripció a l’Escola de Música Moderna 
de Girona, o bé altres dades que ens proporcioni en el decurs de la seva estada i participació a les 
activitats del Centre, seran incorporades a un fitxer de Girona Artelier SCCL, creat amb les finali-
tats d’administració i organització, seguiment de les activitats dels alumnes i acreditació de la for-
mació impartida. L’informem també que les seves dades poden ser comunicades a l’entitat asse-
guradora amb qui l’Girona Artelier SCCL ha concertat els serveis en compliment de la normativa 
vigent.  

Amb finalitats de suport pedagògic, l’Escola de Música Moderna de Girona enregistra imatges 
d’activitats docents. Aquestes gravacions s’utilitzen únicament de forma interna i per a documen-
tació. El Centre l’informa que, eventualment, pot ser necessària la seva captació amb finalitats 
d’informació general de les seves activitats o d’elaboració de memòries o altres documents recapi-
tuladors. Autoritza la captació i reproducció de la seva imatge i la seva difusió amb aquestes finali-
tats, de qualsevol forma i en qualsevol mitjà? 
 
    Sí   No 
 
La presentació de determinats treballs preparats per Escola de Música Moderna de Girona, 
com ara les audicions de Nadal o final de curs, entre d’altres, es fotografien o graven amb finali-
tats de distribució entre els participants, col·laboradors i altres persones interessades en les activi-
tats del centre. Autoritza l’enregistrament de la seva imatge amb aquest finalitat? 
 
    Sí   No 
 
L’EMMG envia informació de les seves activitats o iniciatives a persones que hi estiguin inte-
ressades. Ens autoritza a enviar-li aquestes informacions? 
 
    Sí      No 
 
L’EMMG elabora periòdicament una revista digital, La Revista de l’EMMG, on informem als 
usuaris i altra gent interessada sobre les activitats vinculades amb l’EMMG com ara audicions on 
hi participen els alumnes, concerts dels professors, classes magistrals, activitats culturals desta-
cades, etc. Ens autoritza que l’incorporem a la llista de destinataris de La Revista de l’EMMG?  
 

                        Sí      No 
 
Direcció de correu electrònic: ______________________________________________________ 
 
Amb la signatura del present document, Girona Artelier SCCL, com a responsable de l’Escola de 
Música Moderna de Girona, entén que vostè es considera suficientment informat/da sobre el trac-
tament de les seves dades personals, i que atorga el seu consentiment per tal que aquest es porti 
a terme. D’altra banda, vostè té dret a sol·licitar l’accés a les dades que ens ha proporcionat o 
proporcioni en el futur, a fer-les rectificar, a oposar-se al seu tractament i a cancel·lar-les tot adre-
çant-se per qualsevol mitjà a la Direcció del Centre. 
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CONFORMITAT AMB LA NORMATIVA ESCOLAR DE FUNCIONAMENT ESCOLAR 
 
Nom i cognoms alumne/a (majors d’edat) o tutor/a: _____________________________________ 
 
DNI: ________________ 
 
A Girona, ______ de _______________ de 201__     
                                          

                                   

Signatura del representant legal de l’alumne 
 

 
 

AUTORITZACIÓ A MARXAR SOLS (només els alumnes d’entre 5 i 14 anys) 
 
Amb la finalitat de millorar la coordinació entre pares i Escola, us demanem que ens feu saber si el 
vostre fill/a compta amb la vostra autorització per marxar sol cap a casa un cop concloses les 
classes o, pel contrari, cal que s’esperi a l’Escola fins que algun familiar el vingui a recollir. 
 

 Sí. Autoritzo el meu fill/a a marxar tot sol de l’Escola un cop concloses les classes i assumeixo 
la responsabilitat que se’n derivi. 
 

 No. El meu fill/a no pot marxar tot sol de l’Escola. Un cop concloses les classes, els pares (o un 
adult designat per ells) el passaran a recollir. 
 
Observacions a fer per part del/s tutor/s:  

 

 

 

 

ORDRE DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA 
 
L’EMMG gira, al número de compte corrent que vostè ens faciliti, l’import de les quotes cor-
responents al curs al qual s’ha matriculat. Per poder-ho fer, en virtut de la llei 16/09 de Serveis 
de pagament, ens cal la seva autorització expressa.  
IBAN (24 dígits): 

  /  /  /  /  /   
Codi Swift del banc deutor:  /  /  

 
Titular del CC: _______________________________ 
 
DNI del titular del compte_______________________     SIGNATURA _____________________ 
 

 

 
PROGRAMA: ___________________________ 
 
ASSIGNATURES:  
_______________________________________  _______________________________________ 
_______________________________________  _______________________________________ 
_______________________________________  _______________________________________ 
 
PREU: _________________________________+______________________________________ 


