Curs de Música per a dones embarassades

Butlleta d’inscripció
2n cognom

Poden assistir mares des de l’inici de l’embaràs (des de tenir notícia
que estan embarassades) fins al final de l’embaràs, amb o sense les
respectives parelles (segons sigui el cas).

Nom
Adreça
CP

Objectius

Telèfon
Correu electrònic

M’inscric al curs:

Curs de Música per a dones embarassades
Curs d’Estimulació Musical

Grup 1
Grup 2
Grup 3

Data límit d’inscripció: 20 d’Abril de 2022. Places limitades.
Presto el consentiment exprés, gratuït, informat i inequívoc a l’Ajuntament del
Perelló amb CIF P4310600D per a la captació i posterior difusió de la meva imatge a
la pàgina web, xarxes socials, revistes, publicacions informatives i comercials o
qualsevol altre mitjà per part de l'entitat autoritzada. Tot això de conformitat amb
la Llei Orgànica 1/1982 de Protecció Civil del dret a l'honor, a la intimitat personal i
familiar i a la pròpia imatge en relació al que estableix la normativa de protecció de
dades, sent coneixedor/a que les dades seran incorporades en el fitxer d'Imatges,
responsabilitat de l'entitat, amb la finalitat de publicar i difondre imatges a diversos
mitjans per a la seva promoció. La seva imatge pot ser visualitzada per tot aquell que
accedeixi als mitjans de difusió autoritzats per a la seva publicació. Aquestes imatges
seran conservades fins que no manifesti el contrari i segons el que disposa el registre
d’activitats de tractament de dades personals publicat al portal de transparència de
l’ens. S'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 es podrà presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana 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

SÍ
.

2022

Continguts

1r cognom

NO

Signatura:

CONDICIONS:

Cal lliurar aquesta butlleta d’inscripció de dilluns a divendres d’
11h a 14h a l’Ajuntament o enviar-la per correu electrònic a
e3011960@xtec.cat
• Un cop presentada la butlleta s’enviarà per correu electrònic el
rebut de pagament per, un cop efectuat l’ingrés, formalitzar la
inscripció.
• La plaça només es reservarà quan s’hagi realitzat
l’ingrés.
• L’Ajuntament es reserva el dret d’anul·lar els cursos-grups si no
hi ha un mínim de 5 inscripcions per curs-grup. Aquest serà l’únic
supòsit pel que es retornarà l’import del curs ingressat.

•
•
•

Tallers familiars de l’EMMP
Escola de Música Municipal del Perelló

Estimular i enfortir el vincle precoç mare-pare-bebè.
Millorar la qualitat de l’embaràs, el part i el puerperi.
Afavorir la qualitat de vida del bebè en les etapes prenatal,
perinatal i postnatal.

Curs de Música per a dones embarassades
Esteu a punt de ser mares? O tot just sabeu que un nadó
creix dins vostre?

Romina Rótulo Albornoz

Dates: Dissabtes; 7, 14, 21 i 28 de Maig de 2022
Horari: d’11h a 12:30h
Durada: 6 hores
Preu: 15€
Lloc: Escola de Música Municipal del Perelló

Titulada en Pedagogia i Musicoteràpia per la Universitat Rovira i Virgili (URV)
i l’Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC), especialitzada en
l’embaràs, psicologia infantil i intel·ligència infantil i juvenil.

A càrrec de ROMINA RÓTULO ALBORNOZ

Curs d’Estimulació Musical
Continguts
El curs es basa en l'estimulació dels infants a través de la música i el
joc.
Objectius
•
•
•
•

Desenvolupar la intel·ligència musical dels infants en els
primers anys de vida.
Comunicar-se a través de la música.
Utilitzar la música com a llenguatge.
Explotar la màxima capacitat dels infants per aprendre.

Albert Curto Bages
Titulat Superior en Pedagogia de l’Instrument per l’Escola Superior de Música
de Catalunya (ESMUC) i en Educació Musical Primerenca, especialitzat en
infants de 0 a 3 anys per l’Institut Gordon d’Educació Musical (IGEME).

Curs d’Estimulació Musical
Música per a infants de 0 a 3 anys

Dates: Dissabtes; 23 d’ Abril; 7 i 21 de Maig i 4 de Juny de
2022
Horari: GRUP 1 ( de 3 a 11 mesos): de 10h a 10:45h
GRUP 2 (a partir de 12 mesos): d’11h a 11:45h
GRUP 3 (a partir de 12 mesos): de 12 a 12:45h
Durada: 3 hores
Preu: 10€
Lloc: Escola de Música Municipal del Perelló
A càrrec d’ALBERT CURTO BAGES

