Conservatori i Escola Municipal de Música de Manresa

Alumne/a:

Matrícula curs 2018-19

Expedient: _______

Nom _______________________ Cognoms _____________________________________________

Estudis 2018-19
ASSIGNATURES COMUNES

Formació Musical Avançada

Curs: ___________

ASSIGNATURES OPTATIVES

Llenguatge musical

Aprofundiment de repertori

Instrument: __________________

Cant coral:

Harmonia clàssica

Cor juvenil
Cor cambra
Grup vocal modern

Harmonia moderna

Composició

Música de cambra

Educació corporal

Interpretació i escena

Eines d’anàlisi i tècniques de percepció auditiva

Acompanyament

Entrenament auditiu (1 o 2)

Idiomes aplicats al cant

Història de la música (1 o 2)

Cant coral:

Història de l’òpera

Cor juvenil
Cor cambra
Grup vocal modern

Conjunt instrumental:
Orquestra simfònica
Orquestra juvenil
Grup de (poseu el vostre
grup: saxos, trompetes, etc.):
____________________
Orquestra de flautes

Grups de llenguatge musical o harmonia
Marca com a mínim 2 grups, 3 si és
possible, posant un 1 al que et sigui
preferent, un 2 al següent, etc.
A __

B__

C__

D__

Es farà el possible per poder acceptar l’alumne/a
en el grup que té opció preferent, tot i que
dependrà de la disponibilitat de les places

Grups d’ història de la música
A __

B__

Idiomes aplicats al cant
Harmonia moderna (1, 2 o 3)
Introducció al jazz
Instrument complementari: ________________
Lectura a vista per a instrumentistes (pianistes no)
Lectura a vista per a pianistes
Música i noves tecnologies (1 o 2)

Banda simfònica
Conjunt de pianos

Percussió complementària

Combo “Jazz”

Repertori orquestral

Combo “Pianistes”

Repertori pianístic del segle XX

Combo “Fusió”

Tècniques transposició en instruments de vent

Combo “Dixieland”
Combo “Nitrojazz”
Banda infantil
Big-Band

Germans, pares o tutors que estudiïn o treballin al centre

Família nombrosa/monopartental

INSTITUT/ESCOLA 18-19: _________________________________________________________________________________________
Observacions: ___________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________

Data:____________________________
Signatura de l’alumne/a, pare/mare, tutor/a
Informació bàsica sobre protecció de dades: De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) us informem el següent:
Responsable del tractament: Ajuntament de Manresa. Plaça Major, 1, 08241 Manresa. Tel. 938782300. rgpd@ajmanresa.cat / www.manresa.cat
Finalitat: La finalitat és per l’administració i gestió de les dades existents entre les parts, referides al Conservatori municipal de música
Legitimació: Consentiment de l'interessat.
Persones destinatàries: Les
dades no es cediran a tercers, excepte obligació legal.
Drets de les persones interessades: Teniu dret a
accedir a les dades facilitades, rectificar‐les, cancel∙lar‐les, a oposar‐vos al seu tractament, i sol∙licitar‐ne la seva limitació, enviant la vostra sol∙licitud a l'adreça de
l'Ajuntament o mitjançant correu electrònic a dpd@ajmanresa.cat (article 15 a 22 RGPD)
Informació addicional:: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a www.manresa.cat/rgpd Consentiment per al tractament de dades
Presto el consentiment perquè les meves dades puguin ser tractades per a la finalitat esmentada.
Autoritzo l’ús i cessió d’aquestes dades per a l’administració i gestió de les dades existents entre les parts, referides al Conservatori municipal de música

DADES PERSONALS

Alumne/a:

Nom _______________________ Cognoms _____________________________________________

DNI: _________________ Data naixement: _______________

Lloc naixement: ______________________________

Adreça: _______________________________________________ CP i Població: ______________________________
Telèfon fix: _____________________

Mòbil: _____________________ Mail: ________________________________

Escola règim general (18-19): __________________________________ Estudis i curs: ________________ (Prim., ESO...)

Mare:

Nom ______________________ Cognoms ______________________________________________
Mòbil ______________________ Mail __________________________________________________

Pare:

Nom ______________________ Cognoms ______________________________________________
Mòbil ______________________ Mail __________________________________________________

Compte bancari per la domiciliació:

IBAN ES _ _ Entitat _ _ _ _ Oficina _ _ _ _

DC _ _ Compte _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Titular __________________________________________________

DNI Titular: ____________________

Data:____________________________

Signatura de l’alumne/a, pare/mare, tutor/a

DOCUMENTACIÓ QUE HEU DE FOTOCOPIAR I ADJUNTAR ELS ALUMNES NOUS
Llibre de família (Alumnes fins a 13 anys)
DNI de l'alumne/a (Si en té)
DNI del pare o de la mare
Targeta Sanitària
Carnet de família nombrosa/monoparental (Si es dóna el cas)

Informació bàsica sobre protecció de dades: De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) us informem el següent:
Responsable del tractament: Ajuntament de Manresa. Plaça Major, 1, 08241 Manresa. Tel. 938782300. rgpd@ajmanresa.cat / www.manresa.cat
Finalitat: La finalitat és per l’administració i gestió de les dades existents entre les parts, referides al Conservatori municipal de música
Legitimació: Consentiment de l'interessat.
Persones destinatàries: Les
dades no es cediran a tercers, excepte obligació legal.
Drets de les persones interessades: Teniu dret a
accedir a les dades facilitades, rectificar‐les, cancel∙lar‐les, a oposar‐vos al seu tractament, i sol∙licitar‐ne la seva limitació, enviant la vostra sol∙licitud a l'adreça de
l'Ajuntament o mitjançant correu electrònic a dpd@ajmanresa.cat (article 15 a 22 RGPD)
Informació addicional:: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a www.manresa.cat/rgpd Consentiment per al tractament de dades
Presto el consentiment perquè les meves dades puguin ser tractades per a la finalitat esmentada.
Autoritzo l’ús i cessió d’aquestes dades per a l’administració i gestió de les dades existents entre les parts, referides al Conservatori municipal de música

