
ACTIVITATS EXTRAESCOLARS   CURS 2018 – 2019        PETIT ESTEL - LA NOVA 
 
 

 

 

 

 

CANVIS QUE HI HA HAGUT RESPECTE EL DOSSIER QUE US VAM ENVIAR 

 

- TALLER DE PRESENTACIÓ D'ALOHA: DIMECRES 19 a 1/4 de 6 a La Biblioteca de La Nova. Per 

pares i fills, des de P5 fins a 6è de Primària.  

- PÀDEL: NOUS HORARIS: De dilluns a divendres fins les 22h, Migdies de 13h a 15h i Dissabtes de 9h a 

13h!! 

- INICIACIÓ A LA ROBÒTICA, DISCOVERY: Per als alumnes de 1r i 2n de Primària. Dimecres de 13:55 a 

14:55h. 

- MÚSICA: Recordeu que el CEM té el concepte de Matrícula de 30 €. Cal pagar-la si no es va realitzar en 

el seu dia.  

 

Activitats esportives, activitats artístiques i activitats acadèmiques. 

 
BENVINGUTS  
 
Benvolgudes famílies, moltes gràcies per la confiança que dipositeu curs rere curs amb les activitats 

extraescolars de l'Escola. Donem també gràcies a tot l'equip de mestres, professors, monitors i 

administració que ho fan possible i us animem a participar-hi una vegada més. 

 
 
COM FER LA INSCRIPCIÓ: 
 
* Cal emplenar l’autorització i portar-la a la Secretaria del Petit Estel des del 3 de setembre fins el dia 21 de 

setembre. 

* Qui s’apunti a partir del dia 22 de setembre, començarà l’activitat extraescolar una setmana més tard, per 

a poder gestionar correctament les llistes. El preu de l’activitat serà el mateix.  

* Es cobrarà el rebut d’aquestes activitats extraescolars a l’octubre. Un cop fet el pagament ja no 

s’acceptaran canvis d’activitat fins al següent trimestre, ni devolucions. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ORGANITZACIÓ DE LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 
 
 
- El primer trimestre: La inscripció acaba el dia 21 de setembre de 2018 i es facturarà a l’octubre. Es 
considera que hi ha seguiment de l’extraescolar fins a final de curs, a no ser que es comuniqui algun canvi. 
 
- El segon trimestre: La inscripció, els canvis i les baixes de les activitats  s’hauran de fer del 10 al 14 de 
desembre de 2018 i es facturarà en el rebut de gener. 
 
- El tercer trimestre: La inscripció, els canvis i les baixes de les activitats  s’hauran de fer de l’11 al 15 de 
març de 2019 i es facturarà en el rebut d’abril. 
 

Disposeu d’una setmana per a realitzar els canvis necessaris, fora d’aquest termini ja no 

s’acceptaran modificacions fins el següent trimestre.  

 
AVISOS: 
 

*Adreça electrònica per a realitzar les consultes referents a les activitats: 
extraescolars@petitestellanova.cat 
 
*Aviseu a SECRETARIA del Petit Estel, de l’alta, de la baixa o dels possibles canvis en alguna activitat. 
 
* És important tenir aquesta circular d’extraescolars a l’abast durant el curs per poder-la consultar. 
Recordem que estarà penjada al web.  
 
* Totes les activitats es faran sempre que hi hagi un nombre suficient d’alumnes.  
 
* Per als alumnes que facin l’activitat només un dia o hi hagi qualsevol altra variació de l’horari, el preu de 
l’activitat serà de 2/3 parts del preu establert. 
 
* Els alumnes que s'apuntin al segon trimestre a les activitats de futbol i de bàsquet, no podran participar a 
la lliga escolar fins al cap d’uns dies per tal de poder tramitar la inscripció al Consell Esportiu i elaborar-ne 
la fitxa. 
 
* Els alumnes que s'apuntin al tercer trimestre a les activitats de futbol i de bàsquet no podran participar a 
la lliga escolar. Ja no es podrà tramitar la fitxa. 
 
* El preu també inclou les despeses dels Jocs Escolars dels dissabtes, la fitxa escolar i l’assegurança 
esportiva. 
 
CALENDARI DE LES EXTRAESCOLARS 
 
- Inici Activitats: Les activitats s'inicien l’ 1 d'octubre.  

- No hi ha activitats extraescolars:  -El dia de l’assaig del Concert de Nadal per a Parvulari. 

-El dia del Concert de Nadal per a Parvulari i per a les nenes d’Artística 

i Dansa. Recordem que aquest dia no hi ha servei de permanències de 

5 a 7 h. 

              - El dia del Pessebre Vivent per a tots els nens i nenes. 

 

- Festes de Final de Curs:  Diada Esportiva i cloenda de totes les activitats extraescolars. 



 

OFERTA DE LES ACTIVITATS 
 Activitat Monitor Dies i Cursos Preu 

Trimestre 
Lloc 

IDIOMES FRANCÈS 
 

A determinar 1r-2n-3r-4t Primària: 
Dilluns i dijous de 13:45 a 14:45h. 
5è-6è-1r d’ESO: 
Dimecres i divendres de 13:45 a 14:45h  

143,00 € el 
trimestre. 
 

La Nova 

ALEMANY 
 
 

Ester Prat 4t-5è-6è Primària:  
Dimarts i dijous de 17:00 a 18:00h. 
ESO:  
Dimarts i dijous de 18:00 a 19:00h. 

143,00 € el 
trimestre. 
 

La Nova 

ANGLÈS 
 
(Si algú està 
interessat en fer 
anglès al migdia, que 
ens ho comuniqui, 
que mirarem si es 
pot obrir grup) 

 

Kate  
 

P3:   
Dilluns i dimecres, de 13:45 a 14:45h. 
P4 i P5:  
Dilluns i dimecres, de 13:45 a 14:45h. 
1r de Primària :  
Dilluns i dimecres, de 17:00 a 18:00h. 
2n i 3r de Primària : 
Dimarts i dijous, de 17:00 a 18:00h. 
4t de Primària :  
Dimarts i dijous, de 17:00h a 18:00h. 

143,00 € el 
trimestre. 
 

Ed. Infantil 
al Petit 
Estel. 
 
Ed. 
Primària i 
ESO a La 
Nova. 

Sergio/Kate 
 

5è i 6è de Primària :  
Dimarts i dijous, de 17:00h a 18:00h 

206,00€ el 
trimestre 

La Nova 

Sergio/Kate  
 

1r i 2n d’ESO:  
Dijous, de 18:00 a 19:00h. 
 

206,00€ el 
trimestre 

La Nova 

FIRST 
CERTIFICATE 
(B2) 

Esther Ruiz 3r i 4t d’ESO i Batxillerat: 
Els alumnes interessats podeu 
comunicar-ho a Secretaria. 

206,00€ el 
trimestre 

La Nova 

MÚSICA 
 
(La inscripció 
de música es 
va fer a 
principis de 
juliol; si algú 
està 
interessat, que 
ompli el full de 
matrícula que 
hi ha al final 
del dossier, i 
si hi ha 
places, es 
podran 
apuntar). 

PÀRVULS 
MUSICALS 
 

 
P4 i P5 
Dimarts de 13:55h a 14:55h 
Sensibilització musical 
 

Matrícula: 
30€ 
108,70€ el 
trimestre 

Petit Estel 

ESCOLA de 
MÚSICA 
 

 

 
 

 

 
1r i 2n de Primària:  

- Iniciació a la música sense 
instrument 

- Llenguatge musical (1h) + 
instrument (20 min individual)  

- Llenguatge musical (1h) + 
instrument (30 min individual) 

 
A partir de 3r de Primària: 

- Llenguatge musical (1h) + 
instrument (20 min individual)  

- Llenguatge musical (1h) + 
instrument (30 min individual) 

 
*Només instrument (5è i 6è de Primària 
amb coneixements previs) 

- 20 min  
- 30 min 

 

Matrícula: 
30€ 
 
108,70€ el 
trimestre 
 
274,70€ el 
trimestre 
357€ el 
trimestre 
 
 
 
274,70€ el 
trimestre 
357€ el 
trimestre 
 
182€ el 
trimestre 
264,40€ el 
trimestre 
 

La Nova 



ORQUESTRA 
 
 

 

A partir de 3r de Primària: 
 
 

46 € el trim La Nova 

La Nova EnCant 
– La Coral de 
l’Escola  

Mireia Romà 
Emili Núñez 
 
Christelle 

ESO: 
Dijous de 13:45h a 14:45h. 
 
5è i 6è de Primària: 
Dimecres de 13:45h a 14:45h. 

ESO Gratuït 
 
 
Primària 
Gratuït 

La Nova 
 
 
 

ESPORTS 
 

ARTS 
MARCIALS 
Tai-jitsu 
 
Activitat 
organitzada per 
l’AMPA 

AMPA 
Rafa Portabella 

De P5 a 3r de Primària: 
Dimarts i dijous de 17:30h a 18:30h 
 
 
 
 
 
 
A partir de 4t de Primària: 
Dimarts i dijous de 18:30h a 19:30h 
 
 

93,00€ el 
trimestre/1 
dia 
128,00€ el 
trimestre/2 
dies 
 
 
60,00€ el 
trimestre/1 
dia 
97,00€ el 
trimestre/2 
dies 
 

DOJO 
(C/Viveret) 
 
(El preu 
inclou el des-
plaçament 
d’anada) 
 
 
 
(El preu no 
inclou el des- 
plaçament  
d’anada) 

DANSA/ BALL 
MODERN 
 

Extern: Cinta i 
monitores 

A partir de P3: 
Dilluns i dimecres de 17 a 18h. 
 

43,00€ el 
mes 
(pagament 
trimestral) 

La Nova 

ARTÍSTICA LA 
NOVA 
 

Extern: Cinta i 
monitores 

A partir de P4: 
Dimarts i dijous de 17 a 19h. 
Dilluns i dimecres de 17 a 19h. 
Grups segons edats i nivells. 
ESO: de 17:30 a 19:30 h. A concretar 
 

58,00€ el 
mes 
(pagament 
trimestral) 

La Nova 

PATINATGE 
ARTÍSTIC 
 

Mireia Lavilla 
Alba Garcia 

Iniciació 
Dimarts i divendres de 17 a 18:30h. 
 
Avançat 
Dimarts de 18 a 19:30h i divendres de 
17 a 18:30h.  

120,00€ el 
trimestre 
(Inclou 
l’assegurança i 
la competició 
escolar) 

La Nova 

BÀSQUET/ 
BÀSQUET 
FEMENÍ 
 

A determinar P5, 1r i 2n:  
Dilluns i dimecres de 17 a 18h. 
3r, 4t, 5è i 6è:  
Dimarts i dijous de 17 a 18h. 
ESO: 
A concretar. 
 

97,50 € el 
trimestre. 
(Inclou 
l’assegurança i 
la competició 
escolar a partir 
de 3r) 

La Nova 
 

FUTBOL / 
FUTBOL FEMENÍ 
 

Roger Guil 
Clara Escorihuela 
Carlos López 
Òscar Boixader  
Pol Llovera  
 

P4,: 
Dilluns i dimecres de 17 a 18h. 
P5, 1r i 2n:  
Dimarts i dijous de 17 a 18h. 
3r, 4t: 
Dilluns i dimecres de 17 a 18h. 
5è i 6è: 
Dilluns i dimecres de 18 a 19h. 
1r i 2n d’ESO: 
Dilluns i dijous de 18 a 19h. 
 

97,50 €. el 
trimestre. 
(Inclou 
l’assegurança i 
la competició 
escolar a partir 
de P5) 

La Nova 
 

MOU-TE amb 
l’ESPORT 
“Iniciació 
Esportiva” 
 

Roger Guil  
 

P3, P4 i P5: 
Dilluns i dimecres de 17 a 18h. 
Dimarts i dijous de 17 a 18h. 

94,00 €. el 
trimestre  

Petit Estel 



PÀDEL 
 

Abel Fernàndez
Ton Marquès

 
ARTS 

MANUALITATS 
(Scrapbooking i 
altres tècniques) 

Paula Baeza

DIBUIX I 
PINTURA 
 
 
 

Ariadna Simó

INICIACIÓ AL 
TEATRE 
 

A confirmar

TEATRE 
 

A confirmar

PISCINA NATACIÓ 
 
 

Lilo Calogero
Anna 

NADONS A 
L’AIGUA 
 

Anna Camara

ALOHA ALOHA 

 

Extern

ROBÒTICA INICIACIÓ A LA 
ROBÒTICA, 
DISCOVERY 

 
 

Extern

PROGRAMACIÓ I 
ROBÒTICA 
 

Extern
 

PER A 
PARES 

AQUAGYM Anna Camarasa

Abel Fernàndez 
Ton Marquès 

Primària:  
- De dilluns a divendres de 17 a 18h.
- De dilluns a divendres de 13 a 14h. 
- Grups de 4 a 6 alumnes.  
 
ESO:  
- De dilluns a divendres de 18 a 19h. 
- De dilluns a divendres de 13:15 a 
14:15h.  
- Grups de 4 a 6 alumnes.  
 
PARES: 
 
 
 

Paula Baeza Primària (1r, 2n i 3r): 
Dimarts de 17 a 18:30h 
 
Primària (4t, 5è, 6è i 1r ESO): 
Dijous de 17 a 18:30h 
 

Ariadna Simó Petits Artistes (P4 i P5): 
Dijous de 14 a 15h. 
 
Artistes (1r, 2n i 3r): 
Dimecres de 14 a 15h. 
 
Grans artistes (4t, 5è i 6è i ESO): 
Dimecres de 14 a 15h 
 

A confirmar P3, P4 i P5 
Dimarts de 17 a 18h 

A confirmar Primària 
Dimecres de 17 a 18h 
 

Calogero 
Anna Camarasa 

Infantil i Primària: 
Dimecres de 17 a 18h. 
Dimecres de 18 a 19h. 

Anna Camarasa P1 i P2: 
(Activitat amb pares i fills) 
Divendres de 17:15 a 18h. 

Extern Dilluns o divendres de 17:15 a 19:15h.
 

Extern 1r i 2n de Primària : 
Dijous, de 13:55 a 14:55h. 

Extern 3r i 4t de Primària : 
Dimecres, de 13:55 a 14:55h. 
5è i 6è de Primària :  
Dilluns, de 13:55 a 14:55h. 
ESO:  
Dimarts, de 14:10h a 15:10h.  
 

Anna Camarasa ESO-Batxillerat i Mares: 
Dimarts  
Mares, àvies, tietes i veïnes: 
Dijous 

De dilluns a divendres de 17 a 18h. 
De dilluns a divendres de 13 a 14h.  

De dilluns a divendres de 18 a 19h.  
de 13:15 a 

108,00€ el 
trimestre/1 
dia 
175,00€ el 
trimestre/2 
dies 
 
 
 
 
 
Veure 
condicions 
més avall. 
 

La Nova 

109€ el 
trimestre 

La Nova 

 

109€ el 
trimestre 

La Nova 

94€ el 
trimestre 

Petit Estel 

94€ el 
trimestre 

La Nova 

94,00 €. el 
trimestre 

La Nova 
 

84,00 € el 
trimestre 

La Nova 

Dilluns o divendres de 17:15 a 19:15h. Més 
informació a 
la web de 
l’Escola. 

La Nova 

 
Matrícula: 
30€ 
 
149,00€ el 
trimestre 
 

 
La Nova 

 
Matrícula: 
30€ 
 
149,00€ el 
trimestre 
 
 

La Nova 

84,00€ el 
trimestre 

La Nova 



 

PÀDEL Abel Fernàndez 
Gerard Codina 
Marc Marquès 
 
 
 
 
 
 

Partits: vegeu horaris disponibles al 
web.  
Lloguer de pista per a pares de l'Escola  
Lloguer de pista per a externs 

 
 
20€/h 
28€/h 

La Nova 
 
 
 
 

 
          Preus classes de pàdel pares:  
 

Núm. Alumnes 
per classe 

1 participant 2 participants 3 participants 4 participants 

Preu classe 
esporàdica 1h 

21€ / persona 16€ / persona 12€ / persona 9€ / persona 

Preu pack 4 
classes 

74€ /persona 49€ / persona 36€ / persona 24€ / persona 

Preu Trimestral 
(1 hora 
setmanal) 

201€ / persona 131€ / persona 96€ / persona 63€/ persona 

 
 (veure circular específica de pàdel) 
 
 
FUTBOL PER 
PARES  
Activitat organitzada 
per l’AMPA. 

Partits Dimarts de 19:30 a 20:30h. Fer-se soci 
de l’AMPA 

La Nova 

ALEMANY Esther Prat Dimarts i dijous de 19:00 a 20:00h. 
 

143,00€ el 
trimestre 

La Nova 

 
 
 
 
 

AVÍS 
 

Un cop al mes... 
L'HORA DEL CONTE! 

 
Activitat gratuïta i dirigida per la Mònica Coll. És oberta als alumnes de Llar d'Infants i d'Educació Infantil i 

es realitzarà a la Biblioteca de La Nova. Ja us anirem informant de les dates. 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 



AUTORITZACIÓ D’ACTIVITATS EXTRAESCOLARS -  CURS  2018-19  
 
Cal portar aquest full del 3 al 21 de setembre a la Secretaria del Petit Estel. Marqueu amb una creu l’activitat(s) escollida(es). Porteu aquesta 
documentació amb tantes còpies com fills tingueu. Trobareu el model a la pàgina web. 
 

DADES DE L'ALUMNE 

Nom de l’alumne:  

Curs escolar (P3, P4, ...):  

Mail del pare/mare:  

Telèfons de contacte:  
 

  

PER A LES FAMÍLIES QUE NO SÓN DE L’ESCOLA  - CAL EMPLENAR 

Titular:  

DNI:  

Número de IBAN:  

Targeta sanitària de l’inscrit: 
(Escriure el número i portar 
la fotocòpia) 

 

 

Jo, pare, mare o tutor, _______________________________________________ amb el número del DNI___________________, 

autoritzo el meu fill a fer les activitats escollides durant el curs 18–19. També dono conformitat que els monitors desplacin l'alumne 

des del Petit Estel, núm. 18, a l’Escola Nova, núm. 33, o viceversa, si és el cas; i que les dades (nom, cognoms i fotografia) del 

meu fill apareguin en qualsevol material o publicació que l’Escola realitzi sempre que les citades dades facin referència a activitats 

extraescolars, com per exemple en el Consell Esportiu i en publicacions digitals de l'Escola. 
Data    Signatura           

                          

NOM DEL PARE/MARE: 

ACTIVITATS 
per ADULTS 

X Dies escollits  Preu 

Aquagym    

Nadons a l’aigua    

Pàdel pares                                                                                                                     

Alemany pares    

ACTIVITATS X Dies escollits  Preu 

Francès    

Alemany    

Anglès     

First Certificate    

Pàrvuls musicals    

Escola de música    

Orquestra    

LaNovaEnCant     

Tai-jitsu    

Dansa/Ball Modern    

Artística La Nova    

Mou-te     

Pàdel    

Manualitats    

Dibuix i pintura    

Teatre    

Natació    

Iniciació a la robòtica    

Programació i robòtica    

Atelier    

ALOHA. 
No es fa el pagament a Secretaria. Full 
d'inscripció al web de l'Escola. 

ACTIVITATS X Dies escollits 
Competició 
Escolar 
SÍ/NO 

Preu 

Futbol     

Bàsquet     

Patinatge 
Artístic 

 
 

                

 
CAL DUR SI FAN FUTBOL, BÀSQUET O PATINATGE 
(Els alumnes de 1r i 2n de Primària que fan bàsquet no han de portar 
res. Els alumnes de P4 que fan futbol tampoc no han de portar res. Tots 
aquests alumnes no participen a la lliga escolar). 
 - una fotografia de mida de carnet: enviar-la al mail                      
clara.e@petitestellanova.cat 
 - una fotocòpia de la targeta sanitària per tal de poder inscriure els nens 
als jocs esportius. Apunteu el número d’aquesta targeta a la casella de 
sota. 
 
CAL EMPLENAR LES SEGÜENTS DADES SI FAN FUTBOL, 
BÀSQUET O PATINATGE 
Núm.Targeta Sanitària 
(CatSalut)  
Adreça del nen  
Telèfons de contacte  
Codi Postal  
Data de naixement del nen  



 

 
FULL DE MATRÍCULA 

 

Nom de l’alumne: _______________________ 

Cognoms: ______________________________ 

Adreça: ________________________________    Municipi: ____________________  CP: _____ 

Telèfon 1: ______________ Telèfon 2: _________________ 

Curs Escolar: ________    Nom de l’Escola: PETIT ESTEL LA NOVA 

Nom i cognoms Pare/Mare:_____________________________ 

Email Pare/Mare:_____________________________ 

NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS? (SIUSPLAU ESPECIFICAR) _____________________________ 

 

Preu de la matrícula: 30€ 

 

 
AUTORITZACIÓ PER CAPTACIÓ I REPRODUCCIÓ DE LA PRÒPIA IMATGE (opcional) 

 
El senyor/a .......................................................................................................................,  amb DNI ................................ actuant 

com a representant legal del menor ......................................................................... de .................. anys d’edat, plenament 

capacitat per actuar conforme la legislació vigent, per mitjà d’aquest escrit: 
 1. Atorga expressament el seu consentiment a LATERAL THINKING CODE SL, per l’obtenció, reproducció i publicació de la pròpia 

imatge del menor amb la finalitat d’elaborar reportatges de vídeo o fotografia per a la seva difusió en qualsevol dels seus canals 

de distribució i a través de les webs del seu grup. 

2. LATERAL THINKING CODE SL no està obligada a emetre, ni total ni parcialment, la gravació resultant. 

3. Aquesta autorització cedeix els drets d’imatge del menor, sense cap contraprestació econòmica a canvi. 
I perquè així consti, signa la present a Terrassa, el ............ de ................................... del ............. 

Signat, 

 

 

 

 

 

PROTECCIÓ DADES PERSONALS 

 

En virtut de la llei de protecció de dades personals, l’informem que les dades personals proporcionades són confidencials i formen part d’un fitxer de titularitat 

de LATERAL THINKING CODE SL amb la finalitat de gestionar els serveis que presta i remetre-li informació de les activitats inclús per mitjans electrònics. En 

qualsevol cas, podrà exercir el seus drets de accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se a Codelearn, C/Gracia 106, Sabadell o a través del correu 

electrònic Sabadell@codelearn.cat juntament amb la seva identificació a través del DNI. 



 

 
 
ESCOLA DE MÚSICA Petit Estel La Nova 
Migdies 
 
 

Full d’inscripció curs 2018/2019
   
DATA INSCRIPCIÓ: 
 

Dades de l’alumne/a 
 
NOM I COGNOMS: 
 

DATA DE NAIXEMENT:                                  
 

CORREUS ELECTRÒNICS DE CONTACTE:  
 

TELÈFONS DE CONTACTE:   
 

ESTUDIS MUSICALS ANTERIORS DE L’ALUMNE/A:
 

ALTRES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS DE MIGDIA (Quines i quins dies):
 
ES QUEDA A DINAR AL MENJADOR?   encerclar l’opció               SI         NO
 

OBSERVACIONS: 
 
 

Dades dels pares/mares/tutors
NOM I COGNOMS MARE:                                                   
NOM I COGNOMS PARE: 
DNI MARE:                                                                          
 
 
 

Matèries 
 
LLENGUATGE MUSICAL (imprescindible)
S’assignarà en funció del curs que fa a l’escola i dels coneixements 
  
 

 

      INSTRUMENT (es pot escollir a partir de 1r)
Per a fer instrument, és imprescindible el llenguatge musical o bé tenir coneixements previs. 
 

Instrument escollit (només per a alumnes a partir de 1r):    

Instruments disponibles: Saxo, clarinet, flauta travessera, violí, violoncel, batería, piano (places limitades), 
guitarra (places limitades). 

   

EL LLIURAMENT DEL FULL DE MATRÍCULA ES FARÀ A TRAVÉS DE LA SECRETARIA DE L’ESCOLA. LES QUOTES SERAN DOMICILIADE
AL VOSTRE NÚMERO DE COMPTE PER PART DE L’ESCOLA PETIT ESTEL 
 

Autoritzo la utilització d’aquestes dades i d’imatges de l’alumne/a per a usos relacionats amb les activitats del CEM Escola 
Música i Grau Professional, així com web i xarxes.  Encerclar l’opció:    si     no 
 

Signatura, nom i DNI del pare/mare/tutor

 

ESCOLA DE MÚSICA Petit Estel La Nova - CEM 

Full d’inscripció curs 2018/2019 (Només per alumnes nous)

                                 LLOC:                                 CURS QUE FARÀ A L’ESCOLA 18

       

  

ESTUDIS MUSICALS ANTERIORS DE L’ALUMNE/A: 

AESCOLARS DE MIGDIA (Quines i quins dies): 

ES QUEDA A DINAR AL MENJADOR?   encerclar l’opció               SI         NO 

Dades dels pares/mares/tutors 
NOM I COGNOMS MARE:                                                    

                                                                         DNI PARE:                                    

LLENGUATGE MUSICAL (imprescindible) 
S’assignarà en funció del curs que fa a l’escola i dels coneixements previs de música. 

(es pot escollir a partir de 1r) 
Per a fer instrument, és imprescindible el llenguatge musical o bé tenir coneixements previs. 

Instrument escollit (només per a alumnes a partir de 1r):  ____________________

Instruments disponibles: Saxo, clarinet, flauta travessera, violí, violoncel, batería, piano (places limitades), 

EL LLIURAMENT DEL FULL DE MATRÍCULA ES FARÀ A TRAVÉS DE LA SECRETARIA DE L’ESCOLA. LES QUOTES SERAN DOMICILIADE
AL VOSTRE NÚMERO DE COMPTE PER PART DE L’ESCOLA PETIT ESTEL – LA NOVA. 
Autoritzo la utilització d’aquestes dades i d’imatges de l’alumne/a per a usos relacionats amb les activitats del CEM Escola 
Música i Grau Professional, així com web i xarxes.  Encerclar l’opció:    si     no  

Signatura, nom i DNI del pare/mare/tutor 

(Només per alumnes nous) 

LLOC:                                 CURS QUE FARÀ A L’ESCOLA 18-19:                     

 

Per a fer instrument, és imprescindible el llenguatge musical o bé tenir coneixements previs.  

____________________ 
Instruments disponibles: Saxo, clarinet, flauta travessera, violí, violoncel, batería, piano (places limitades), 

EL LLIURAMENT DEL FULL DE MATRÍCULA ES FARÀ A TRAVÉS DE LA SECRETARIA DE L’ESCOLA. LES QUOTES SERAN DOMICILIADES 

Autoritzo la utilització d’aquestes dades i d’imatges de l’alumne/a per a usos relacionats amb les activitats del CEM Escola de 


