
Edifici:

1. Dades de l'alumne/a

Cognoms i nom:

Adreça:

Telèfon particular:

Adreça electrònica:

Núm.:

Bloc: Escala: Pis: Porta:

Data de naixement:

Codi postal i població:

Núm. de passaport o DNI: Nacionalitat:

BUTLLETA DE PREINSCRIPCIÓ A L'ESCOLA D'ART CURS 2019-2020

Telèfon mòbil: Telèfon de la feina:

2. Dades del pare i de la mare o tutor/a (en cas que l'alumne sigui menor d'edat)

Cognoms i nom del pare:

Telèfon mòbil: Telèfon de la feina: Adreça eletrònica:

Cognoms i nom de la mare:

Telèfon mòbil: Telèfon de la feina: Adreça electrònica:

Cognoms i nom del/de la tutor/a:

3. Dades bancàries

Nom i cognoms del/ de la titular del compte:

Entitat bancària:

Compte IBAN: AD

ALUMNE/A CURS 2018/2019 NOU/NOVA ALUMNE/A

Centre escolar:

Telèfon mòbil: Telèfon de la feina: Adreça electrònica:

Data de caducitat: Núm.:

Núm. ref.

Targeta de crèdit núm.*:

*Per als/a les alumnes que no tenen compte a Andorra



Pintura

5. Tallers Adults

Gravat i joieria bàsica

Ceràmica

dl dm dx dj

dl dm dx dj

dl dm dx dj

de a

de a

de a

Curs jove (a partir de 13 anys)

6. Tallers Joves i Plàstica

Modul 1

Mòdul 2

Mòdul 3

Plàstica (de 7 a 9 anys)

Plàstica (de 10 a 12 anys)

Dilluns

Dimarts Dijous

Dimecres

4. Altres qüestions

El/la sol·licitant té germans/es que fan activitats a La Llacuna?:

En cas afirmatiu,

Sí No

Activitat:
Activitat:

Nom i cognoms del 1r germà o germana:
Nom i cognoms del 2n germà o germana:
Nom i cognoms del 3r germà o germana: Activitat:

Com t'has assabentat de les activitats del centre Cultural La Llacuna?

Xarxes Socials Fulletons Escola Familiars/amics Altres

Com voleu rebre les notificacions per whatsapp  Quin/s números:
correu electrònic  Quin/s?

L'Escola d'Art utilitza la plataforma mailChimp per a les comunicacions electròniques amb els seus alumnes. En cas de no 

voler rebre informació a través de l'esmentada aplicació, marqueu la casella 

Setmana de la creativitat

Restauració de mobles

Fotografia

Història de l'Art

Història del cinema

dl dm dx dj

1r 2n

1r

de a

Pintura - model nu

Pintura - model nu

dl octubre i novembre

dm

de 20 a 22h

de 18 a 20h

dm de 18 a 20hCeràmica - modelatge de nu



Documentació que cal adjuntar

Butlleta de preinscripció

Per als menors de 12 anys, autorització de sortida o autorització de recollida

Per als menors de 18 anys, còpia de l'assegurança extraescolar

Per als més grans de 65 anys, fotocòpia de la targeta magna

9. Data i signatura

Andorra la Vella,                                                                              del
El/la sotasignat/ada ha llegit i accepta l'Ordinació del 13 d'abril del 2015 relativa a la normativa de règim intern de 
l'escola d'art i la normativa d'inscripció, pagaments, baixes, anul·lacions, devolucions, assegurances i recollida i 
sortida d'infants de les escoles artístiques de la llacuna.
Signatura

8. Autorització de sortides amb els professors

El/la sotasignat/ada ..........................................................................., pare/mare/tutor/a de l'alumne/a.....................................................................
de l'Escola d'Art del Comú d'Andorra la Vella, autoritzo el/la meu/meva fill/a a partcipar durant el curs 2019-2020, en les activitats 
complementàries com sortides, visites culturals, etc.

7. Autorització audiovisual

En/Na ................................................................................................, amb passaport/DNI................................., actuant en nom propi/com a pare/
mare/tutor/a del/de la menor, pugui aparèixer en fotografies que poden ser difoses i reproduïdes en qualsevol suport, imprès 
o digital, vinculat amb el Comú d'Andorra la Vella i els esdeveniments que organitza, incloent material promocional, publicitat,
revistes, xarxes socials i la seva pàgina web. A tal efecte, cedeixo de forma gratuïta els drets d'imatge sense limitació territorial ni 
temporal al Comú d'Andorra la Vella, qui en podrà fer distribució únicament amb caràcter no lucratiu.

Legislació aplicable

- Ordinació comunal de preus públics.

- Llei qualificada 15/2003, de 18 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. 
- Ordinació del 13 d'abril del 2015, relativa a la normativa de règim intern de l'Escola d'Art. 
- Llei del 10 de juny del 1999, sobre drets d'autor i drets veïns.
- Normativa d'inscripció, pagaments, baixes, anul·lacions, devolucions, assegurances i recollida i sortida d'infants de 
les escoles artístiques de la llacuna.

- D'acord amb la Llei 15/2003, de 18 de desembre de protecció de dades personals, les dades d'aquesta butlleta seran 
incorporades al Fitxer de dades Aula de Teatre i Dansa, publicat al BOPA 52 del 17 d'agost del 2011 i únicament 
s'utilitzaran  a efectes d'informar i elaborar estudis estadístics. L'òrgan responsable davant el qual podreu exercir els 
drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició és el Departament de Cultura del Comú d'Andorra la Vella.
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