
   CENTRE PROFESSIONAL DE MÚSICA “VICENT VERA” 
C/ Passeig de l’estació, 3     Telf: 96.170.20.41     Sueca 
Web: www.ateneusueca.com   Whatsapp:   640 527 908 

E-mail: secretaria@ateneusueca.com 
                                                                                  
               

SOL·LICITUD DE MATRICULACIÓ CURS 2022 / 2023 
 

     ___          I.- DADES PERSONALS DE L’ALUMNE          
COGNOMS: 

 
NOM:  

 
DNI ALUMNE:  

      

LLOC DE NAIXEMENT (Com consta al DNI) NIA (Num ident. Alumne de gva) DATA NAIXEMENT: 

ADREÇA: 
      

LOCALITAT: 
      

C.P.:  
 

Centre o Institut on cursa els estudis Obligatoris: 

 

II.- DADES MATRICULA:        

 
Matricula oficial (SI/NO): __ 

 

ESPECIALITAT:______________________    CURS  ________  
 

ASSIGNATURES DE MATRICULA: 

 
Conjunt: ············  
Lleng. Musical: ·  
Cor: ···················  
Orquestra: ·········  
Mus. Cambra:····  

Harmonia: ·················  
Piano Compl. ············  
Anàlisis: ···················   
Història de la Musica: 
Acompanyament:······ 
 

Opt. Compl pianístic:  
Opt. Compl coral······:  
Opt. Fon de composició: 
Opt. Fon d’informàtica: 

· 

 

IV.- DADES ECONOMIQUES:        

PAGAMENT BANCARI 

 

Jo _____________________________________________________, com a titular 

del compte, referenciat autoritze a la Societat Ateneu Musical, domicilie els rebuts 

de les mensualitats, corresponents aquest curs. 

 

IBAN: ES_____   ______   ______   ______   _______   _______ 
 

PAGAMENT EFECTIU 

 

Desitje, que es preparen els rebuts físics de les mensualitats, en el que hem 

compromet abonar regularment dins de la mensualitat. 
 

III.- DADES DELS REPRESENTANTS (Sols per a menors)          

NOM REPRESENTANT 1:       
 

DNI:       
 

NOM REPRESENTANT 2:       
 

DNI:  
      

OBSERVACIIONS DE REPRESENTACIÓ (Si es el cas): 
 
 

  

  

http://www.ateneusueca.com/


 
 

V.- DADES CONTACTE DEL CENTRE (Notificacions, notes, informació, etc)          

TELÈFON 1 
      

e-mail 

 
CONTACTE PRINCIPAL 

TELÈFON 2 
      

e-mail 
 

CONTACTE ADICIONAL 

TELÈFON 3 
      

e-mail 
 

CONTACTE ADICONAL: 

TELEFON ALUMNE e-mail Alumne: CONTACTE DIRECTE 
AMB L’ALUMNE 

 
 
 

Signatura: 
 

 

 

 

 

 

L’ALUMNE        EL/S REPRESENTANT/S 
           (Obligatori si l’alumne es menor d’edat) 

 
En virtut del que disposa el RGPD 2016/679 de 27 d'abril de 2016 i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de diciembre, de 
Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, se l’informa que les seues dades personals quedaran 
incorporades i seran tractades en el tractament denominat “SOCIOS”, titularitat de LA SOCIETAT ATENEU MUSICAL 
DE SUECA amb la finalitat de realitzar la gestió integra de l'activitat de la nostra associació musical. Pot exercitar en 

qualsevol moment els seus drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació de les seues dades de 
caràcter personal mitjançant el corresponent escrit, acompanyant fotocòpia del seu D.N.I. dirigit a LA SOCIETAT 
ATENEU MUSICAL DE SUECA, Passeig de l´Estació, nº 3 de Sueca (46410) València, o a: 
secretaria@ateneusueca.com . Així mateix, LA SOCIETAT ATENEU MUSICAL DE SUECA  li comunica que les seues 

dades podran ser utilitzades amb l'objecte de realitzar-li comunicacions sobre activitats relacionades amb la nostra 
associació musical. De la mateixa forma se l’informa que les seues dades personals (o del menor), inclosos documents 
gràfics (fotografies, vídeos,…) relacionats amb l'activitat de la nostra associació podran ser exposades en la pàgina web 
i/o altres xarxes socials, així com cartells promocionals.  
 
En cas que PRESTE el seu consentiment, marque la següent casella 
 

 

 

Instruccions complementació      

I.- Dades Personals de l’alumne: Complimentar obligatòriament. 

II.- Dades Matricula: Complimentar obligatòriament (Ficar EE o EP) (Amb ajuda a Secretaria, si es necessari). 

III.- Dades dels Representants: En el cas de menors dades obligatòries, ficar en observacions, si es el cas, 

algun tipus de tutela o custòdia especial. 

IV.- Dades Econòmiques: Marcar i complimentar una opció. 

V.- Dades del contacte del centre: (Obligatòriament al menys deixar un contacte) Aquests contactes seràn i per 

ordre de preferència ens els que es ficarà en contacte el centre i el professorat per resoldre les situacions 

administratives i acadèmiques de l’alumne. També podem deixar les dades de contacte directe de l’alumne 

per al cas fer grups de les diferents assignatures (Conjunt, Cambra, Lleng. Musical, etc) en el cas fora diferent 

al contacte principal. 

 

 

mailto:secretaria@ateneusueca.com

