INSCRIPCIÓ MONOGRÀFICS I FORFETS CURS CURS 2018-2019
Música/Escola d'Art/Dansa/Teatre
1. Dades de l'alumne/a (En cas que l'alumne/a no estigui matriculat/da
Cognoms i nom:
Adreça:
Edifici:

Núm.:
Bloc:

Escala:

Pis:

Porta:

Codi postal i població:
Telèfon particular:

Telèfon mòbil:

Telèfon de la feina:

Adreça electrònica:
Data de naixement:
Núm. de passaport o DNI:

Nacionalitat:

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

Telèfon de la feina:

Adreça eletrònica:

Telèfon de la feina:

Adreça electrònica:

Telèfon de la feina:

Adreça electrònica:

Cognoms i nom de la mare:
Telèfon mòbil:
Cognoms i nom del/de la tutor/a:
Telèfon mòbil:

3. Altres qüestions
Alumne/a matriculat/da a l'escola?

Com voleu rebre les notificacions per

Si
whatsapp Quin/s números?
correu electrònic Quin/s?

Si no voleu rebre informació cultural del Comú d'Andorra la Vella, marqueu la casella

No

4. Monogràfics - Escola
Música

Escola d'Art

Teatre

Dansa

Escola d'Art

Teatre

Dansa

Escola d'Art

Teatre

Dansa

Escola d'Art

Teatre

Dansa

Escola d'Art

Teatre

Dansa

Nom del monogràfic:
Dates:
Horaris:

5. Monogràfics - Escola
Música
Nom del monogràfic:
Dates:
Horaris:

6. Monogràfics - Escola
Música
Nom del monogràfic:
Dates:
Horaris:

7. Monogràfics - Escola
Música
Nom del monogràfic:
Dates:
Horaris:

8. Monogràfics - Escola
Música
Nom del monogràfic:
Dates:
Horaris:

9. Forfets Escola d'Art
Ceràmica

Restauració de mobles

Pintura

10 hores

Gravat i joieria bàsica

Fotografia

20 hores

10. Renovació del forfet - Data
Ceràmica

Restauració de mobles

Pintura

10 hores

Gravat i joieria bàsica

Fotografia

20 hores

11. Renovació del forfet - Data :
Ceràmica

Restauració de mobles

Pintura

10 hores

Gravat i joieria bàsica

Fotografia

20 hores

12. Renovació del forfet - Data
Ceràmica

Restauració de mobles

Pintura

10 hores

Gravat i joieria bàsica

Fotografia

20 hores

13. Renovació del forfet - Data
Ceràmica

Restauració de mobles
10 hores

Pintura

Gravat i joieria bàsica

Fotografia

20 hores

14. Autorització (si l'alumne/a és menor d'edat)
El/La sotasignat/ada:
Pare/mare/tutor/a de l'alumne:

de l'Institut de Música / Escola d'Art / Aula de Teatre i Dansa del Comú d'Andorra la Vella, autoritza el Comú d'Andorra d'Andorra la
Vella perquè difongui i publiqui la seva imatge en les fotografies i les produccions audiovisuals relacionades amb les activitats que es derivin
de les classes impartides en escola i cedeix al Comú els drets que regula la Llei sobre drets d'autor i drets veïns (BOPA núm. 38 any 11,
07/07/1999).

15. Autorització (si l'alumne/a és major d'edat)
El/La sotasignat/ada:
de l'Institut de Música / Escola d'Art / Aula de Teatre i Dansa del Comú d'Andorra la Vella, autoritza el Comú d'Andorra d'Andorra la
Vella perquè difongui i publiqui la seva imatge en les fotografies i les produccions audiovisuals relacionades amb les activitats que es derivin
de les classes impartides en escola i cedeix al Comú els drets que regula la Llei sobre drets d'autor i drets veïns (BOPA núm. 38, any 11,
07/07/1999)

16. Data i signatura
Andorra la Vella,
El/La sotasignat/ada ha llegit i accepta les Ordinacions de règim intern de les Escoles del centre Cultural La
Llacuna. Signatura

Documentació que cal adjuntar
Butlleta d'inscripció
Fotocòpia Carnet Jove
Fotocòpia Targeta Magna

Informació complementària
- Les places són limitades.
- El Comú d'Andorra la Vella es reserva el dret d'anul·lar una activitat si no hi ha un nombre mínim d'inscrits.
- El pagament dels forfets i/o monogràfics desenvolupats al llarg dels curs es fa efectiu com a màxim 7 dies naturals
abans d'iniciar el taller i/o monogràfic.
- No s'acceptarà cap preinscripció fins que no s'entregui tota la documentació oficial de l'alumne requerida.
- D'accord amb la llei qualificada 15/2003, de 18 de desembre, de protecció de dades personals, les dades d'aquesta
butlleta seran incorporades al Fitxer de dades Institut de Música, al Fitxer de dades de l'Escola d'Art i al Fitxer de dades
de l'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'organ 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.

Legislació aplicable
- Ordinació comunal de preus públics.
- Llei qualificada 15/2003, de 18 de desembre, de portecció de dades de caràcter personal.
- Ordinació del 13 d'abril del 2015, ralativa a la normativa de règim intern de l'Escola d'Art.
- Ordinació del 13 d'abril del 2015, ralativa a la normativa de règim intern de l'Aula de Teatre i Dansa.
- Llei del 10 de juny del 1999, sobre drets d'autor i drets veïns.

