
                                                                                 
SOL.LICITUD INSCRIPCIÓ A L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA I DANSA DE MANACOR

ALUMNE: 

DNI/NIF:  C/  núm. 

Municipi:  Codi postal:  Telèfon1: 

e-mail:  Telèfon2: 

Representant legal: 

DEMAN:
1. Ser donat d’alta al servei de l’Escola Municipal de Música i Dansa de Manacor, per 

a la quota i activitats que a continuació es detallen:

TIPUS DE QUOTA MENSUAL: 
EMPADRONAT
NO EMPADRONAT

FAMÍLIA NOMBROSA

NIVELL:
Iniciació 3, 4 5 i 6 sense instrument
Iniciació 5, 6 i 7 amb instrument
Grau elemental - 1r curs
Grau elemental - 2n curs
Grau elemental - 3r curs
Grau elemental - 4t curs
Instrument 1 h
Instrument 45 min
Instrument 30 min
Llenguatge musical 1 h
Llenguatge musical 2 h (8 a 12 anys)
Dansa petits i mitjans 1 sessió
Dansa petits i mitjans 2 sessions
Dansa adolescents i adults 1 sessió
Dansa Adolescents i adults 2 sessions
Instrument tradicionals
Coral adults
Conjunt instrumental
Arranjaments, harmonia, combos

1. Que les quotes mensuals de la Taxa per a la prestació del servei es domiciliïn al 
núm. de c/c que consta al document adjunt.                          

Manacor, a   de  de 20 

(Signatura)

Documentació que s’adjunta i necessària per tramitar la sol.licitud.
• Fotocòpia DNI o document alternatiu (Alumnat de nova incorporació)
• 1 fotografia de carnet.
• Còpia imprès de matrícula degudament complimentada.
• Document amb dades bancàries del sol·licitant per tramitar el pagament de la Taxa mensual.
• Títol de família nombrosa (En el cas de marcar la casella)

NÚM. REFERÈNCIA
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