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MATRÍCULA ESCOLA DE MÚSICA 
CURS 2022-23 
 

 

DATES DE PRESENTACIÓ 
 

 

TELEMÀTICAMENT (opció preferent): Del 16 de Juny a l’11 de Juliol 2022. 

Mitjançant la seu electrònica de l’ens, pel tràmit instància genèrica 

(www.elperello.cat).  

 

Clica aquí i adjunta-hi el formulari oficial de matrícula degudament 

emplenat i signat -  
(https://actio.dipta.cat/catalegserveis/id/4310420002/servei/AT058_ATENC_00001?origen=seu) 

 

*La presentació requereix identificació electrònica idCat o qualsevol altra forma 

d’identificació (Cl@ve, certificat electrònic, DNI electrònic, etc...). 

 

*Si heu fet el tràmit degudament, es generarà un justificant de registre de la sol·licitud, 

en cas contrari, no s’haurà realitzat el tràmit. 

 

 

PRESENCIALMENT:     

A les oficines municipals de la primera planta de l’ajuntament (C/Lluís 

Companys, 2) en els següents dies i horaris: 

 

Dimarts 12 de Juliol de 10h a 14h i de 16h a 18h. 

Dimecres 13 de Juliol de 10 a 14h i de 16h a 18h. 

 

En el cas que es faci la matrícula presencialment, es recomana portar el full de 

matrícula degudament emplenat i signat. 

 

Llegiu atentament les instruccions de la matrícula, la seva signatura accepta 

totes i cadascuna de les seves condicions. 

 

Aquestes instruccions i formulari de matrícula estan publicats al portal web 

municipal: 
http://www.elperello.cat/ensenyament/escola-de-musica-municipal-del-perello-emmp 
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INFORMACIÓ SOBRE EL TRACTAMENT DE DADES PERSONALS FACILITADES EN AQUESTS 

FORMULARIS 

 

DADES DEL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT 

Identitat: Ajuntament del Perelló 

Adreça postal: Lluís Companys, 2,  El Perelló, 43519 

Correu electrònic: aj.perello@elperello.cat - Telèfon: 977490007 

Contacte del Delegat de Protecció de Dades:  dpd@elperello.cat 

 

FINALITAT DEL TRACTAMENT: Tramitar i gestionar la matrícula a l’Escola de Música Municipal del Perelló. 

 

CONSERVACIÓ DE LES DADES: Les vostres dades personals s’incorporaran al Registre d’Activitats de 

Tractament de dades personals (RAT) número 6 anomenat “GESTIÓ ESCOLAR i EDUCACIÓ EN EL LLEURE”. Les 

dades es conservaran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per a la qual es van recollir i per 

determinar les possibles responsabilitats que es puguin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades. 

Supletòriament apliquen els períodes de conservació i eliminació de les dades establerts per la Comissió Nacional 

d'Accés i Avaluació i Tria Documental de Catalunya. Aquests períodes es poden consultar al Registre d’activitats de 

tractament publicat al portal de transparència de l’ens.  

  

LEGITIMACIÓ PEL TRACTAMENT 

1. Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les 

persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es 

deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD). Art. 6.1.c RGPD: el tractament és necessari per al compliment d'una obligació 

legal aplicable al responsable del tractament. 

2. Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals. 

3. Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions públiques. 

4. Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. 

  

COMUNICACIÓ DE LES VOSTRES DADES A TERCERS: No es cediran les vostres dades personals a tercers, 

llevat d'obligació legal o que així s’estableixi al Registre d’activitats de tractament on s’inclou les mateixes. 

  

TRANSFERÈNCIA INTERNACIONAL DE DADES: No s'efectuaran transferències internacionals de les vostres 

dades personals.  

  

EXERCICI DE DRETS: De conformitat amb el RGPD, teniu dret a accedir a les vostres dades de caràcter personal, 

així com a rectificar les dades personals inexactes que us afecten i a oposar-vos a què les vostres dades personals 

siguin objecte de tractament per motius relacionats amb la vostra situació particular, llevat dels supòsits previstos 

per l'art. 21 RGPD. Si s'escau, podeu sol·licitar la supressió de les vostres dades personals, entre d'altres motius, 

quan les dades ja no siguin necessàries per la finalitat per a la qual es van recollir. El dret de supressió no 

procedirà en els casos previstos per l'art. 17.3 del RGPD, entre ells, quan el tractament sigui necessari pel 

compliment d'una obligació legal o pel compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de 

poders conferits al responsable del tractament. Quan concorrin aquests supòsits constarà a l'apartat de 

legitimació. També teniu dret a sol·licitar la limitació del tractament en els supòsits previstos per l'art. 18.1 del 

RGPD. En aquest cas només es conservaran les dades per formular, exercir o defensar reclamacions. 

  

Com podeu exercir els vostres drets? 

Per escrit adreçat al Ajuntament del Perelló, per la seu electrònica de l’ens 

https://actio.dipta.cat/catalegserveis/id/4310420002/servei/AT058_ATENC_00001) o bé al següent correu 

electrònic  dpd@elperello.cat 

  

Quines vies de reclamació hi ha? 

Si considereu que els vostres drets no s'han atès adequadament teniu dret a presentar una reclamació davant 

l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades clicant en aquest enllaç (https://apdcat.gencat.cat/ca/inici). 

 

Consulta tota la informació relativa al tractament de dades personals d’aquest ajuntament (Registre d’activitats de 

tractament) en aquest enllaç del portal de transparència de l’ens https://www.seu-e.cat/ca/web/elperello/govern-

obert-i-transparencia/informacio-institucional-i-organitzativa/proteccio-de-dades-personals/registre-de-les-

activitats-de-tractament-de-dades-personals 
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Pla d'estudis curs 2022-23. Marca el mòdul al que et matricules:    

                      

 

 

Dades de l’alumne/a 

Nom i cognoms  

DNI  

Data de naixement  

Dades del pare/mare o representant legal que signa la aquesta matrícula 

Nom i cognoms  

DNI  

Dades de contacte noves (omplir només si canvien respecte a les facilitades el curs anterior) 

Nom de la mare  Telèfon  

Nom del pare  Telèfon  

Correu electrònic – OBLIGATORI 

= és el mitjà de comunicació 
 

Adreça:  

Població i CP:  

  
CURS 2022-23 

  

 
  GRATUÏTES / OPTATIVES SEGONS ESPECIALITAT 

  NIVELL 
MARCAR amb 

X 
LLENGUATGE INSTRUMENT COS I MOV CAMBRA 

CONJUNT 
ORQUEST. 

CONJUNT    
INSTRUM. 

COR 
JOVE 

COMBO 
PERCU 

CONJUNT    
GUITARRES 

QUOTES 

P1-P2 

TALLER 
D’ESTIMULACIÓ 

MUSICAL 
(1h/setmanal) 

 

- - - -                  -  10,00€ 

P3 SENSI 1 
 

1h - -  - 
  

                 - 
  

 25,00 € 

P4 SENSI 2 
 

1h - -  - 
  

                 - 
  

 25,00 € 

P5 INICIACIÓ 1 
 

1h - -  - 
  

                 - 
  

 25,00 € 

1r INICIACIÓ 2 
 

2h 
Roda 

d’instruments  
-  - 

  
                 - 

  
 40,00 € 

2n BÀSIC 1 
 

2h 30min 

30min 

 - 
  

                  - 
  

 56,00 € 

3r BÀSIC 2 
 

2h 45min  -  
  

                  - 
  

 69,00 € 

4t AVANÇAT 1  

2h 1h 

- 

1h  
 
  

1 h  
 
  

1 h  
 
  

1h 
 
  

       1h 
 
 

82,00 € 
5è AVANÇAT 2  - 

6è AVANÇAT 3  

  
  

 
 

    
   45 min 

 

       85,00 € 

1r ESO NIVELL MITJÀ 1  

 
2h  

             
           1h 

2r ESO NIVELL MITJÀ 2  

3r ESO NIVELL MITJÀ 3  

   4t ESO NIVELL MITJÀ 4  

        PLA LLIURE  

 

Música a mida (mínim 30' a la setmana)  

13€/hora 
(menors 18a) 

15€/hora 
(adults) 

  
 
  

 
GRATUÏTES / OPTATIVES SEGONS ESPECIALITAT 

  
  

mailto:e3011960@xtec.cat
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A partir de BÀSIC 1, marca amb X la teva especialitat: 

 

CLARINET   TROMPETA   

FLAUTA TRAVESSERA   TROMPA   

SAXÒFON   TROMBÓ   

CANT  BOMBARDÍ  

PERCUSSIÓ   TUBA   

GUITARRA 
CLÀSSICA 

 
GUITARRA 
ELÈCTRICA 

  

VIOLÍ  PIANO  

 

 

A partir d’AVANÇAT 3, indica si vols cursar un 2n o 3r instrument i quin:  

 

 

 

 

 

Marca amb X ALTRES OPTATIVES que cursaràs: 

 
INFORMÀTICA MUSICAL 
A partir de Nivell Mitjà 1 - Adults 
+ 12€ al mes a sumar a la quota 
 

 
 
 
 
 

   
 
 

BATUCADA 
ADULTS 

(A partir de 
16 anys) 

+12€ al mes 
   

 

 

 AMPLIACIÓ D’HARMONIA 
A partir de Nivell Mitjà 1 - Adults 
+ 12€ al mes a sumar a la quota 
  

 
 
 
 

 

 

 

 

Per ajudar-nos a fer l'horari, INDICA quines són les activitats extraescolars que normalment 
realitza l’alumne/a durant el curs escolar, a banda de música: 

 

 

 

 

 

OBSERVACIONS que vulguis fer constar: 
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CONDICIONS DE MATRÍCULA: 

 

• El cost de la matrícula s'abonarà abans de l’inici de curs per domiciliació, i serà el següent: 

◦ GRATUÏTA per alumnes del Taller d’estimulació musical, Sensibilització 1 i 2. 

◦ 23,00 € per alumnes ja matriculats el curs anterior. 

◦ 43,00 € per alumnes nous. 

 

El cost del curs 2022-23 és de 10 mensualitats íntegres (de setembre a juny) que es cobraran entre l’1 i 
el 15 de cada mes per domiciliació bancària. A excepció del taller d’estimulació musical (P1-P2) que serà 
d’octubre a maig i serà de 8 mensualitats. 

En cas que es retorni una quota, també s'haurà d'abonar el cost de la devolució del rebut.  

Bonificació del 20% de la quota: Quan d'una mateixa família es matriculin dos o més germans dins del 
mateix exercici escolar, s’aplicarà de manera automàtica una bonificació del 20% a la quota mensual 
d’ensenyament del segon germà i següents.  

 

• Es fixa una quota de material de 10,00 € per tot l'any, que s'abonarà al mes de novembre, a excepció del 
taller d’estimulació musical que queda exempt de quota de material.  

Pots consultar l’Ordenança fiscal número 31, reguladora de la taxa per la prestació del servei de l'escola de 
música municipal del Perelló on conté les tarifes de la prestació del servei d’Escola de música: clicant aquí. 

 

• La sol·licitud de baixa com alumnat de l'EMMP s'ha de comunicar al tutor-a i, a més a més, a les oficines 
municipals (presentant sol·licitud de baixa al registre de la primera planta de l’Ajuntament o per la seu 
electrònica de l’ens pel tràmit instància genèrica – clica aquí)  abans de començar un nou mes. 
S'acceptarà la baixa el mes que es presenti, però la quota del mes en què se sol·liciti la baixa no es 
retornarà si aquest ja ha iniciat. Tampoc es retornarà l'import de la matrícula ni l’import de la quota 
de material. 

 

• En cas de malaltia perllongada a l'alumnat se li podrà modificar la quota. S'entén per malaltia perllongada 
aquella que l'incapacita a assistir al centre durant més d'un mes, prèvia presentació del justificant mèdic 
oficial. Pots consultar la Normativa d'ordre i funcionament del centre que també regula aquest cas (clica 
aquí). Aquest és l’únic cas en què es retornarà la quota. 

 

• Si un alumne/a no pot assistir a classes d'instrument per alguna malaltia o excepció breu, el professorat li 
adaptarà les classes i se li farà un pla d'estudis alternatiu que li permetrà continuar assistint a les classes.  

 

• L'alumnat ha d'assistir a totes les classes en el seu horari lectiu. En cas d'absència té l'obligació de justificar-
ho prèviament. L'alumnat haurà d'assistir puntualment a les classes. Si ha d'arribar tard o marxar abans que 
s'acabi la classe també s'haurà de justificar. 

 

• L'alumnat només estarà vigilat dins de l'aula i dins de l'horari lectiu de l'assignatura en curs. Queda 
explícitament prohibit: menjar dins de les classes, fumar i beure begudes alcohòliques dins el recinte de 
l'EMMP, jugar amb els telèfons mòbils, tablets i ordinadors portàtils a les classes.  
 

• S'exigeix respecte a les persones, idees i objectes dintre del recinte del centre. Per tant, l'alumnat és 
responsable del material que hi ha a la seva disposició i haurà de restituir i/o netejar-lo si el malmet. 

 

 

SIGNATURA del representant legal de l’alumne, o del propi alumne si és major de 18 anys.  

 

 

 

El Perelló, a ____ de _________________ de 202_ 

mailto:e3011960@xtec.cat
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AUTORITZACIONS: 

 

 

• Autoritzo a l’Ajuntament del Perelló a realitzar els cobraments dels rebuts mensuals de l'EMMP 
corresponents al curs 2022-23, del cost de la matrícula i de la quota de material, pel següent número de 
compte (IBAN – 24 dígits): 

 

                                               
 

Utilitzeu el mateix número de compte que l’autoritzat pel passat curs 2021-22.  SÍ   

 

• Atès que el dret a la pròpia imatge és reconegut en l’article 18.1 de la Constitució espanyola i està regulat 
per la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia 
imatge, la direcció d’aquest centre demana el consentiment als pares, mares o tutors legals per poder 
publicar fotografies on apareguin els seus fills i filles i hi siguin clarament identificables.  

 

Autoritzo que la imatge del titular d’aquesta matrícula pugui aparèixer en fotografies i vídeos corresponents 
a les activitats de l’EMMP pel curs 2022-23, i en els mitjans on es faci difusió d'aquestes activitats. 

 

SÍ   NO 

 

Se l'informa de la possibilitat de revocar aquest consentiment, que no tindrà efectes retroactius, així com 
d'exercitar els drets d'accés, rectificació, supressió, la limitació del tractament o oposar-se, així com el dret 
a la portabilitat de les dades, que preveu la normativa vigent, presentant un escrit davant Carrer Lluís 
Companys, 2, 43519 – El Perelló (Tarragona) o per correu electrònic a dpd@elperello.cat . Així mateix 
podrà presentar una reclamació davant l’Agència Basca de Protecció de dades, si així ho considera, o 
posar-se en contacte amb el Delegat de Protecció de dades d'aquesta entitat a dpd@elperello.cat. 

 

• Autoritzo al titular d’aquesta matrícula a poder anar i tornar sol a l’EMMP i a les seves activitats durant el 
2022-23. 

 

SÍ  NO  

 

• Autoritzo a l’Ajuntament del Perelló, responsable del tractament de les dades que conté aquesta 
matrícula, a cedir a l’AMPA de l’Escola de Música Municipal – CIF G55564298 única i exclusivament 
les dades de contacte per poder rebre comunicacions de temes relacionats amb les activitats i 
funcions de l’AMPA de l’EMMP. 

 

SÍ  NO  

 

 

SIGNATURA del representant legal de l’alumne, o del propi alumne si és major de 18 anys.  

 

 

 

 

El Perelló, a ____ de _________________ de 202_ 

La signatura d’aquesta matrícula comporta l’acceptació de les condicions de matrícula i recull les autoritzacions de 
la mateixa.  
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