
MATRÍCULA CURS 2022/2023
ESCOLA D'EDUCANDS      I      
CENTRE PROFESSIONAL 

AUTORITZAT

S'ha de cumplimentar i signar obligatòriament esta instància per tal de mantindre les dades personals actualitzades
Nº EXPEDIENT:                              
(a omplir pel centre)

NIA: 
(obligatori) DATA:

PRIMER COGNOM: NOM:

SEGON COGNOM: D.N.I./N.I.F.:

Data de naixement Sexe: Nacionalitat:

Municipi -  província - país de naixement):

Domicili complet:

Població: C.P.: __________Província:

Telèfons de contacte:

Primer Cognom Pare: Nom Pare:

Segon Cognom Pare: D.N.I./N.I.F. Pare: 

Primer Cognom Mare: Nom Mare:

Segon Cognom Mare: D.N.I./N.I.F. Mare:

Adreça electrònica: FAMÍLIA NOMBROSA □ SÍ □ NO 

Ès soci o fill de soci?    □ SÍ      □ NO El soci és:

NIVELL D'ESTUDIS A CURSAR:         (marcar el que corresponga) Té germans/fills/pares

□ INICIACIÓ (4-5-6 ANYS) □  ENSENYANCES ELEMENTALS □ LLIURE:  matriculats en este centre?

□ PREPARATORI □  ENSENYANCES PROFESSIONALS □ PERSONES ADULTES □ SÍ      □ NO 

□ Sí, desitge beneficiar-me de la cobertura de l'assegurança. □ No, no desitge beneficiar-me de la cobertura de l'assegurança.

Signa i autoritza la matrícula en el curs 2022/2023:

Signa l'alumne/a o  en cas d'alumnes menors d'edat pare/mare/tutor legal.

- SOL·LICITA FORMALITZAR LA MATRÍCULA PER AL CURS 202 EN AQUEST CENTRE I ES COMPROMET A SATISFER L’IMPORT 
CORRESPONENT A LA MATRÍCULA SEGONS LA MODALITAT D’ESTUDIS  I, SI ÉS EL CAS, DE L’ASSEGURANÇA ESCOLAR.
- Manifesta, estar al corrent de la informació facilitada pel centre  per al curs 2022/2023 I es responsabilitza de conèixer les activitats, procediments, aspectes de 
calendari i funcionament del centre establits al Butlletí d’Informació General, comprometent-se al compliment dels requisits establerts per a totes les activitats i 
pràctiques formatives programades pel centre.  
- Eximeix a la Direcció del centre de qualsevol responsabilitat concernent al desconeixement de la informació facilitada pel mateix, que puga estimar com a element 
determinant per a la presa de decisions i coneix que el centre es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació obsoleta, la actualització de la qual 
ha de seguir-se a través de la pàgina web o pels procediments de comunicació establerts pel centre.
L'assegurança escolar d'accidents  encara que és de carácter opcional, és molt convenient ya que ofereix una cobertura antes possibles accidents que pot  
ocòrrer durant el desenvolupament de les activitats acadèmiques que es realitzen al llarg del curs en el centre, sobretot per a aquells/lles alumnes que encara es 
troven en edat escolar. El cost de l'assegurança és de 5,00 €/any, el seu pagament  es realitza junt a l'ingrés de la matrícula cada curs. Els/les alumnes i/o famílies 
que no desitgen beneficiar-se de la cobertura de la dita asegurança ho indicaran de forma expressa en este document, però han de saber que en el cas de que 
patiren algún tipus d'accident durant el desenvolupament de la pròpia activitat del centre i dins de la seua jornada lectiva, l'alumne/a i/o la seua família haurán 
d'asumir la responsabilitat de forma personal així com el cost que es puga derivar dels danys que puguen patir per dit accident, quedant exenta la Societat Musical 
d'Alzira de qualsevol responsabilitat derivada del mateix. D'acord amb aixó, responga el que corresponga:   Desitja poder accedir als beneficis de la cobertura 
que ofereix l'assegurança  escolar d'accidents? 

"En compliment del que establix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Carácte Personal, li informem que les dades que vosté facilita 
de forma voluntària passaran a formar part d'un fitxer propietat de Societat Musical d'Alzira i s'utilitzaran per a la GESTIÓ DE CLIENTS COMPTABLE, FISCAL I 
ADMINISTRATIVA, VIDEOVIGILANCIA, GESTIÓ DE DADES D'ALUMNES I PARES O REPRESENTANTS LEGALS. Així mateix li informem  que pot exercitat els seus drets 
d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició en C/ HORT DELS FRARES, 62 46600 ALZIRA (VALÈNCIA)." 

La formalització de la matrícula, l' adjudicació d' horaris i el pagament de la matrícula pressuposa el coneixement i l'acceptació de 
les instruccions facilitades al Butlletí d'Informació General del Centre.


