INSTITUT MUSICAL GINER CURS 2020/2021
MATRÍCULA DE MÚSICA E. ELEMENTAL

SOCI:
ÉS SOCI/A DE LA SOCIETAT CORAL EL MICALET:

SI

NO
N. SOCI

COGNOMS I NOMS DEL SOCI

N. EXP.:

ALUMNE/A:
NOM:

EDAT:

D.N.I.¨

COGNOMS

DATA DE NAIXEMENT

LLOC DE NAIXEMENT

PAÍS

NACIONALITAT

LLOC D’EMPADRONAMENT

DOMICILI A EFECTE DE NOTIFICACIONS

PROVÍNCIA

C.P.

MUNICIPI

TELÈFON 1

TELÈFON 2

CORREU ELECTRÒNIC

NOM I COGNOMS DEL PARE O TUTOR (SI ÉS MENOR D’EDAT)

D.N.I.

NOM I COGNOMS DE LA MARE O TUTORA (SI ÉS MENOR D’EDAT)

D.N.I.

¿QUINA?

L’ALUMNE/A TÉ ALGUNA NECESSITAT ESPECÍFICA:

CURS I ESPECIALITAT:
CURS

1ER

NO , PERÒ VULL FER-ME

ESPECIALITAT

2ON

3ER

4RT

PROFESSOR/A TUTOR/A (A EMPLENAR PER LA SECRETARIA DEL CENTRE)

SI

NO

PAGAMENT
MÈTODE DE PAGAMENT

TIPUS DE PAGAMENT

El primer pagament, en el qual s'abonarà la matrícula i la primera mensualitat, es realitzarà després
del procés de matrícula, bé en les oficines de la SCM o per tranferencia bancària al compte de la
CAIXA POPULAR ES39 3159 0066 9416 6342 7423
DADES BANCARIES (SI HA TRIAT LA DOMICILIACIÓ BANCÀRIA)
NOM DEL TITULAR DEL COMPTE

N.I.F

ENTITAT BANCÀRIA

COMPTE:

CONTRACTE
Tonetxo Pardiñas i Vidal, president de la Societat Coral el Micalet (SCM),amb CIF G-46001947,
I,_________________________________________________________amb
en

representació

pròpia

com

a

estudiant

o

DNI____________________

pare/mare/tutor/a

_________________________________________________________ que signa al

de

l’estudiant

revers d’aquest

document, des d’ara l’estudiant. Ambdues parts reconeixen la capacitat legal necessària per a
portar a terme aquest Contracte d’Arrendament de Serveis, i a tal efecte:
EXPOSEN
a)L’estudiant desitja inscriure’s als cursos, cursets o activitats que s’indiquen al revers.
b) I essent d’interès de la SCM impartir-los convenen en celebrar aquest contracte d’acord amb
les següents:
CLÀUSULES
RESERVES DE PLAÇA I MATRICULACIÓ
1a.- L’estudiant es matricula en els cursos, ressenyats al revers, abonant en aquest acte
l’import corresponent a la suma de la MATRÍCULA i el PRIMER TERMINI, el qual servirà com
a RESERVA DE PLAÇA per al curs 2017-18.
2a.- En el cas que l’estudiant no puga o no vulga assistir a les classes en iniciar-se el curs,
NO ES RETORNARÀ QUANTITAT ALGUNA. Si l’estudiant vol incorporar-se posteriorment,
aquesta quantitat abonada NO SERÀ DESCOMPTADA de les següents quotes.
3a.- L’estudiant podrà SOL·LICITAR LA BAIXA per d’aquesta forma desvincular-se del
contracte de prestació de serveis. En aquest cas, no es retornarà el pagament o termini
corresponent una vegada iniciat el període corresponent.

4a.- L’estudiant que desitge incorporar-se després d’iniciat el curs, podrà fer-ho pagant per
avançat el termini corresponent segons el dia de matriculació, més la corresponent matrícula.
En el cas de causar baixa s’aplicarà el punt 3.
5a.- La SCM es RESERVA EL DRET D’ADMISSIÓ així com el de no renovació dels contractes.
6a.- L’estudiant podrà incorporar-se a la SCM quan el curs ja estiga començat recuperant
les classes individuals pendents i pagant la quota completa al dit termini. Quan la SCM no
puga recuperar les classes ja impartides d’ INSTRUMENT, la part proporcional de la quota
serà descomptada. Les classes col·lectives no seran recuperades ni descomptades.
AMPLIACIONS DE MATRÍCULA I/O RENÚNCIA
7a.- L’estudiant té dret a SOL·LICITAR LA BAIXA quan ho considere oportú, no significant
la firma d’aquest contracte la obligació de romandre tot el curs escolar inscrit al nostre
centre.
8a.- Per a sol·licitar la baixa s’emplenarà la SOL·LICITUD DE BAIXA. Recomanem emplenar
personalment dita sol·licitud de baixa, donat que si la baixa es realitza per telèfon o email, es pot produir algun error administratiu que impedixca gestionar aquesta baixa. Si es
dóna aquest cas la baixa serà desestimada, amb la qual cosa l’estudiant romandrà
vinculat/ada al nostre centre i abonarà la quota corresponent i amb el dret a rebre dites
classes.
9a. Les baixes seran per mesos complets, i es comunicaran a secretaria per escrit segons
el punt 8 abans de finalitzar LA SEGONA SETMANA DEL MES, cobrant-se el següent període
en cas contrari. En aquest cas l’estudiant podrà rebre lògicament les classes abonades.
10a.- L’estudiant podrà AMPLIAR el nombre d’assignatures contractades emplenant la
SOL·LICITUD DE MODIFICACIÓ DE MATRÍCULA aplicant la clàusula 6a. Podrà variar-la
prèvia modificació de la present matrícula aplicant-se aquest canvi al període escolar
següent (1r termini, ..., 9è termini).
11a.- L’alumnat inscrit al CENTRE PROFESSIONAL DE MÚSICA – INSTITUT MUSICAL GINER,
haurà de reunir una seria de requisits per a poder fer efectiva la matrícula.
NORMES GENERALS
12a.- La SCM no es responsabilitza dels menors d’edat fora del seu l’horari lectiu
contractat.
13a.- La SCM, després de l’oportuna distribució de l’alumnat i professorat, indicarà a
l’alumnat el dia/es i hora/es en que rebrà les classes setmanals. L’estudiant podrà sol·licitar
dia i hora de classes, però la petició no és vinculant per a la SCM, la qual, no obstant,
procurarà satisfer les seues peticions si forà possible.
14a.- Aquest contracte té validesa fins a finalitzar el curs escolar segons el Calendari
de Conselleria d’Educació, no obstant qualsevol de les parts podrà rescindir-lo sempre i
quan complisca el que disposa en la clàusula novena d’aquest contracte.
15a.- Els canvis d’horaris i/o grups per part de l’estudiant es notificaran a secretaria amb
la suficient antelació sempre que siga possible, i no podran realitzar-se fins la seua
aprovació pel Cap d’Estudis.
16a.- Quan un professor falte a classe per força major, aquest serà substituït pel professorat
de guàrdia.
17a.- Si l’estudiant no atén els rebuts bancaris domiciliats abonarà, a més del rebut,
l’import de les despeses bancàries originades.
18a.- Segons consta a l’article 4 del reglament de 2004 de la SCM, és un dret
consuetudinari l’ús del valencià a tots els nivells de la vida social, sent el mode propi i oficial
de comunicació.

19a.- Per higiene, ètica i educació ESTÀ ABSOLUTAMENT PROHIBIT FUMAR, i MENJAR, BEURE
(excepte aigua) en les instal·lacions de la SCM, llevat del Bar.
20a.-Aquest contracte no serà vàlid sense el segell de la Societat
CLÀUSULA INFORMATIVA PER A L’ÚS DE LA IMATGE
En compliment de la normativa vigent de protecció dels seus drets fonamentals estem
obligats a sol·licitar el seu consentiment per poder publicar aquelles fotografies i gravacions
que fem a les activitats de la SCM i que ens serveixen de material gràfic i de suport per a
la pàgina web i altres publicacions.
Amb aquest consentiment genèric, no serà necessari el seu consentiment signat en cada
cas, per poder fer ús de la seua imatge. En qualsevol moment, i també per escrit, pot revocar
el seu permís davant de la secretaria de la SCM.
El tractament de les imatges de l’estudiant s’efectuaran amb respecte cap a la persona, de
conformitat amb al Llei Orgànica 1/1982, del 5 de maig, de protecció civil del dret al
honor, a la intimitat personal i familiar, i a la pròpia imatge, eliminant qualsevol captació o
filmació que puga atemptar aquests drets fonamentals.
Mitjançant la signatura del present document, vostè ens autoritza a:
Que la imatge o dades de caràcter identificatiu seua (cas de ser major d’edat) o del seu
fill/a o menor al seu càrrec, puguen aparèixer en les fotografies i filmacions corresponents a
les activitats culturals, acadèmiques i actes organitzats per la SCM i publicades en :





La pàgina Web oficial de la Societat o de les seues Seccion
En revistes, diaris, o en publicacions de la SCM
En altres plataformes on-line de difusió pública: youtube, faceboook, email...
Done el meu consentiment per a la utilització d’imatge descrita al paràgraf anterior.
Desitge rebre informació sobre serveis i activitats que organitze la SCM.

INFORMACIÓ SOBRE LA LLEI DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
Les dades personals subministrades en el procés de la matrícula seran incloses en un fitxer
titularitat de la Societat Coral el Micalet, en davant SCM, la finalitat de la gestió
acadèmica i administrativa de totes las activitats desenvolupades per l’Associació.
En qualsevol cas, no es procedirà a la comunicació de les dades objecte de tractament a
terceres persones llevat les legalment establertes o les necessàries per al seu compliment de
les finalitats de la relació contractual. Així mateix li informem de les següents cessions de
dades de caràcter personal de l’alumnat:
-A l’entitat asseguradora amb al que SCM contracte per a la gestió dels incidents que
l’alumnat puga sofrir.
- Amb motiu de la domiciliació bancària dels pagaments, aquesta comporta necessariament
la comunicació de dates personals a les Entitats Financeres.
- A Conselleria d’Educació i la Diputació de València, per a l’exercici de les seues
competències respecte de l’alumnat.
Per la present, vostè ve a consentir que les dades i documentació adjunta siguin tractades
d’acord amb les previsions de la L.O. 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter
Personal, amb les mesures necessàries de seguretat per a garantir la confidencialitat i l’
integritat de la informació.
Conforme a lo disposat en la llei, vostè pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació
i oposició, enviant una sol·licitud per escrit acompanyada d’una còpia del seu DNI dirigida
a la Secretaria de la Societat Coral el Micalet, C/Guillem de Castro,73, 46008 de València.

Així mateix li informem que les seues dades, a més de les comunicacions assenyalades
anteriorment seran utilitzades, si manifesta el seu consentiment marcant la casella
corresponent, a fi de mantrindre-lo/a informat/ada dels serveis, cursos i activitats que oferte
la SCM, que pugen ser del seu interès. Si desitja rebre aquesta informació, per correu
postal, electrònic, marque SI a la casella corresponent.

València, _____ de ____________________ de 2020
Tonetxo Pardinyas
President de la Societat Coral el Micalet

NOM I COGNOMS DE L’ESTUDIANT O PARE/MARE/TUTOR/A EN REPRESENTACIÓ DE L’ALUMNE

D.N.I.

SIGNATURA DE L’ESTUDIANT O PARE/MARE/TUTOR/A EN REPRESENTACIÓ DE L’ALUMNE

