
   
         ENSENYAMENTS MUSICALS  de GRAU PROFESSIONAL 

                  SOL·LICITUD DE MATRICULACIÓ 
        Curs 2021-2022 

 

NOM DE L’ALUMNE/A:            

 
Curs G.Professional:  

Tel mòbil de l’alumne: 
 

E-MAIL alumne:  

Centre 
ESO/BATXILLERAT: 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
TRACTAMENT DE DADES DELS ALUMNES DEL CONSERVATORI DE BADALONA: 

 
El Sr/a __________________________________amb DNI ____________Que ostenta la 
responsabilitat legal com a pare/ mare o tutor legal de l’alumne/a,  autoritzo que la imatge 
del meu fill pugui aparèixer en fotografies corresponents a activitats escolars, concerts, 
assaigs, i activitats musicals organitzades pel conservatori i publicades a la pàgina web i 
xarxes socials del centre o en altres mitjans gràfics. 
   
Emplenar només si hi ha canvis respecte a les dades comunicades l’any anterior:  

NOM DEL PARE:  

Tel mòbil del pare: 
 

DNI:   

Correu electrònic del pare:  

 

NOM DE LA MARE:  

Tel mòbil de la mare: 
 

 

Correu electrònic de la mare:  

 
Badalona,  juny  2021  Signatura del pare, mare o tutor legal: 
 

 

El pare/mare o tutor___________________________________________ vol matricular al seu fill/a pel curs 2021-22:  

Aquesta Sol·licitud de Matrícula generarà el corresponent rebut de Taxes de Matrícula que es girarà  al 
setembre així com les taxes acadèmiques que es cobraran per domiciliació bancària en 9 rebuts mensuals tal 
i com estableix la vigent taxa de l’Ajuntament de Badalona regulada a l’Ordenança Fiscal  núm. 11.    
  

 

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES 
Responsable:        Patronat de la Música de Badalona  
Finalitat:                Gestió de sol·licituds  
Legitimització:       Normativa Educativa Bàsica  
Destinataris:          A ningú, excepte obligació legal o consentiment  
Drets:                     Pot accedir, rectificar o suprimir les dades, així com exercir els drets que s’esmenten en la nostra Política de Privacitat 
Més informació:     Consulta la Política de Privacitat a la nostra web: www.conservatoribdn.cat 
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