
ESCOLA DE MÚSICA ASSOCIACIÓ MUSICAL “CIUTAT DE BENICARLÓ” 

FORMULARI DE MATRÍCULA/ RECOLLIDA DE DADES PER AL CURS 2020-2021 

 

Benicarló, 1 de juny de 2020 

 

Salutacions! 

Amb motiu de la situació actual d’emergència pel COVID-19 el sistema de matriculació de l’Escola de Música 

es veu amb la necessitat de canviar i fer-se telemàtic per tal de facilitar un procediment en relació a les mesures 

pròpies del moment que venen marcades per les autoritats sanitàries. 

Com habitualment s’ha fet, durant este mes de juny s’obri un primer termini de matriculacions, en este cas 

telemàtic, que consisteix en una recollida inicial d’aquelles dades més bàsiques mitjançant el següent formulari i que 

posteriorment, al mes de setembre, de forma presencial, es completarà amb l’aportació de la resta de documentació 

necessària i que és més específica com són les dades bancàries, els fulls signats de les autoritzacions de Protecció de 

dades i Drets d’imatge...  

És molt important que aneu llegint i reomplint pas per pas i amb calma el formulari, especialment els punts 

1,2 i 3 que corresponen a les dades personals i l’elecció dels ensenyaments de llenguatge musical, instrument i 

agrupacions. També trobareu en l’apartat 4 un espai per poder deixar qualsevol anotació relacionada amb este tràmit 

i en l’apartat 5 el detall de les quotes per a este curs 2020-2021. 

 

ATENCIÓ!  

Una vegada reomplert el formulari s’ha d’enviar preferiblement al correu admin@bandadebenicarlo.com  

En cas de no poder fer-ho també se pot deixar a la bústia o acudir a secretaria. 

Les places són limitades i s’atendran per rigorós ordre de presentació del formulari. 

Per a qualsevol dubte podeu ficar-vos en contacte enviant un correu o al telèfon 964 47 53 62 (de dilluns a dijous de 

16.30 a 18.30h). 

Els terminis establerts per a presentar este formulari són: 

- De l’1 al 15 de juny (ambdós dies inclosos) els alumnes que ja formen part de l’escola i els seus germans en 

cas de matricular-se per primera vegada. 

- Del 15 al 30 de juny (ambdós dies inclosos) els alumnes que es matriculen per primera vegada. 

 

1. DADES PERSONALS ____________________________________________________ 

NOM I COGNOMS DE L’ALUMNE:     

DATA NAIXEMENT:     

NOM I COGNOMS DEL PARE, MARE O TUTOR LEGAL: 

TELÈFON DE CONTACTE (1):     TELÈFON DE CONTACTE (2):   

CORREU ELECTRÒNIC: 
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2. DADES DE LA MATRÍCULA _______________________________________________ 

Marqueu l’opció corresponent amb una X dins del quadre: 

� JA ÉS ALUMNE DE L’ESCOLA 

� 1a MATRICULACIÓ     

 

3. ELECCIÓ D’ENSENYAMENTS _____________________________________________ 

A continuació presentem la previsió d’horaris per al curs 2020-2021. Recordeu marcar dins del quadre amb una 

X la casella o les caselles de l’ensenyament al qual es vol matricular l’alumne ja bé siga de llenguatge musical, 

instrument o les diferents agrupacions. 

 

Estimulació / Infantil 2-3 anys:  

� Divendres de 16 a 17h (Raquel G.) 

Estimulació/ Infantil 3-4 anys (escolliu una de les dos opcions):  

� Dimarts de 17 a 18h (Raquel G.) 

� Dijous de 16 a 17h (Raquel G.) 

 

Llenguatge musical Iniciació A/ Infantil 5 anys:  

� Dimecres de 17 a 18h (Raquel G) 

Llenguatge musical Iniciació B/ 1r Ed. Primària:  

� Dimecres de 18 a 19h (Raquel G.) 

 

Llenguatge musical 1r (escolliu una de les dos opcions): 

� 1r A: Dilluns i dimecres de 17 a 18h (Clara R.) 

� 1r B: Dimarts i dijous de 17 a 18h (Clara R.) 

Llenguatge musical 2n (escolliu una de les dos opcions): 

� 2n A: Dilluns de 18 a 19h i dimecres de 18 a 19h (Clara R.) 

� 2n B: Dimarts de 18 a 19h i dijous de 18 a 19h (Clara R.) 

Llenguatge musical 3r (escolliu una de les dos opcions): 

� 3r A: Dilluns de 17 a 18.30h i dimecres de 16.30 a 17.30h (Javi B.) 

� 3r B: Dimarts de 17 a 18.30h i dijous de 17 a 18h (Javi B.) 



Llenguatge musical 4t A/ 1r any (escolliu una de les dos opcions): 

� 4t A1: Dilluns de 18 a 19h i dimecres de 17.30 a 19h (Javi B. i Pablo A.) 

� 4t A2: Dimarts de 18 a 19h i dijous de 18 a 19.30h (Javi B. i Pablo A.) 

Llenguatge musical 4t B (2n any):  

� Dilluns de 19 a 20h i dimecres de 19 a 20.30h (Javi B. i Pablo A.) 

Llenguatge musical Grau Professional:  

� Dimarts i dijous de 19 a 20h (Pablo A.) 

 

INSTRUMENT (el professor es ficarà en contacte amb les alumnes per concretar l’hora de classe): 

� Flauta (Olga L.): Dimarts tarde. 

� Clarinet (Víctor C.): Dilluns, dimecres o dijous tarde. 

� Clarinet (Javier B.): Dilluns, dimarts, dimecres o dijous tarde. 

� Saxo (Jordi S.): Dimarts o divendres tarde. 

� Oboè (Anabel Q.): Dilluns tarde. 

� Trompeta (Marcos C.): Dilluns o divendres tarde. 

� Trompa (Sergio T.): Divendres tarde. 

� Trombó (Veremundo G.): Dilluns tarde. 

� Bombardí – Tuba (David M.): Divendres tarde o dissabte matí. 

� Percussió (Iván B.): Dilluns, dimarts, dimecres o dijous tarde. 

� Violoncel (Miquel R.): Dimecres tarde. 

� Fagot (David G): Dimarts o dijous tarde. 

� Violí i viola (Mari Carmen G.): Divendres tarde. 

� Violí i viola (Borja S.): Divendres tarde. 

AGRUPACIONS: 

� Grup Infantil de Corda (Borja S.): Divendres de 19 a 20h 

� Orquestra 4 Cordes (Mari Carmen G.): Divendres de 20 a 21h 

� Cor (tots els alumnes de 2n a 4t de llenguatge musical): Dimecres de 19 a 20h (Clara R.) 

� Banda Juvenil (Pablo A.): Dissabtes de 12:00 a 14:00 h  



 

4. OBSERVACIONS _______________________________________________________ 

A continuació podeu deixar els comentaris que cregueu oportuns relacionats amb el tràmit de matriculació. 

 

 

 

 

 

5. QUOTES  CURS 2020-2021 _______________________________________________ 

− Matrícula: 28€ (el pagament de la matrícula suposa a la vegada l’alta com a soci de l’entitat, tal i com es va 

aprovar en la passada Assemblea General del 23 de febrer de 2020, serà cobrada en el termini propi de 

pagament de la quota de socis aproximadament al mes de novembre). 

− Assegurança escolar i agenda: 15 euros anuals 

− Cessió instrument: 10 € mensuals (només afecta pel que fa a la cessió, no inclou reparacions – apartat 5è del 

contracte de cessió). 

− Estimulació (1h setmanal): 23 € mensuals 

− Iniciació A i B (1h setmanal): 23 € mensuals 

− Llenguatge Musical 1r i 2n (2h setmanals): 30 € mensuals 

− Llenguatge Musical 3r i 4t (2h i mitja setmanals): 36 € mensuals 

− Llenguatge Musical (Professional): 36 € mensuals 

− Instrument clarinet, saxo i violoncel 1r, 2n, 3r i 4t (45 minuts setmanals): 36 € mensuals 

− Instrument percussió i oboè 1r, 2n, 3r i 4t (1h setmanal): 39 € mensuals 

− Instrument vent metall i flauta 1r (30 minuts setmanals): 31 € mensuals 

− Instrument vent metall i flauta 2n, 3r i 4t (45 minuts setmanals): 36 € mensuals 

− Instrument Grau Mitjà i perfeccionament (1h setmanal): 59 € mensuals 

− Instrument violí, viola i contrabaix 1r, 2n, 3r i 4t (45 minuts setmanals): 36 € mensuals 

− Activitats complementàries: 7 euros mensuals, exceptuant Banda Juvenil i Cor (gratuïts). 

 

 

SI ENS SORGEIX QUALSEVOL DUBTE ENS FICAREM EN CONTACTE AMB VOSTÉ. 

MOLTES GRÀCIES PER CONFIAR EN LA NOSTRA ESCOLA DE MÚSICA! 

 

 

 

 

Les seues dades seran incorporades al fitxer de l’Associació Musical “Ciutat de Benicarló” per tal de mantindre’l informat de les nostres activitats. Garantim que 

aquestes dades són confidencials i per a ús exclusiu de l’Associació Musical. Si en algun moment desitja donar-se de baixa o rectificar les seues dades, només ens 

ho ha de comunicar adreçant-se a la nostra seu del carrer Cabanes núm. 16 o al telèfon 964 475 362. 
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