
MATRÍCULA CURS ESCOLAR 2022/2023

Per favor, llija atentament les condicions d'inscripció abans de completar el formulari. Les dades marcades amb 
un asterisc (*) són obligatories. 
A – IDENTIFICACIÓ ALUMNAT
 Si l'alumne és menor d'edat, és obligatori emplenar l'apartat C (I).
 Antics alumnes passen directament a l'apartat D. Si la seua informació personal ha canviat, ha d'emplenar l'apartat C (II).
 Antiguos alumnos pasen directamente al apartado D. Si su información personal ha cambiado, debe rellenar el apartado C (II).

B – ENSENYANCES MÚSICA DANSA TEATRE
*Desitje matricular-me dels següents estudis:
Programa d'aprenentatge: Itineràri: Nivell:

C – INFORMACIÓ PERSONAL 

I. INFORMACIÓ PERSONAL DEL REPRESENTANT LEGAL
IMPORTANT: En el cas que l'alumne tinga menys de 18 anys o estiga incapacitat judicialment, aquest document el 
signarà en el seu nom el seu representant legal, qui s'identificarà amb les seues dades personals: 
*Nom i cognoms del representant legal:

*Telèfon mòvil: *Correu-electrònic:

*Direcció postal:

II. DADES DE L'ALUMNE
DNI/NIA *Data de naixement

*Direcció postal:

*Telèfon mòvil: Telèfon fixe:

*Correu electrònic:

Informació complementària:

D – ACCEPTACIÓ DELS TÉRMES I CONDICIONS LEGALS

Cognoms i nom: EXPEDIENT:

Assignatures:



Primera: El present document conté les condicions generals aplicables a la matrícula en els cursos de lEMAE Pobles 
del Nord així com a la resta d'activitats que organitza la Societat Musical de Benifaraig i té la consideració de 
contracte.
Segona: Els drets de cada alumne són personals i intransferibles.
Tercera: L'Escola de Música i Arts ecèniques Pobles del Nord es reserva el dret d'admissió.
Quarta: Mitjançant la seua signatura en aquest document l'alumne confirma que coneix el PEC, RRI i resta de 
documents que regula les ensenyances en què es matricula.
Quinta: L'EMAE proporcionarà l'ensenyament del curs a través del seu personal docent qualificat. Aquest es regula en 
el DECRET 2/2022, de 14 de gener, del Consell de regulació de les escoles d’ensenyament artístic no formal de 
música i d’arts escèniques.
Sisena: L'alumne es compromet a pagar el curs mitjançant una de les següents formes:
a) Pagament únic pel total del curs al dia de signatura d'aquest contracte.
b) Deu terminis amb el repartiment de la quantia establerta en el document d'oferta formativa i resta de
disposicions establertes en la documentació de l'EMAE.S'aplicarà un recàrrec pel valor dels interersos per als
pagaments realitzats després del termini límit establit. A més, la direcció del centre es reserva el dret d'impedir
l'assistència a classe als alumnes que no hagen pagat en el termini passada la data límit esmentada.
Mitjançant la signatura d'aquest contracte l'alumne es compromet a pagar l'IMPORT TOTAL de la matrícula segons el
calendari de terminis establit, encara que, per qualsevol raó, haja deixat d'assistir a classe. Els alumnes que no paguen el
curs íntegrament no podran matricular-se en cap altre curs de l'EMAE i les quantitats pendents seran reclamades per via
legal.
Setena: La inscripció al curs es considera realitzada després d'efectuar el pagament i formalitzar la matrícula amb la
signatura d'aquest contracte. L'IEMAE expedirà el justificant o rebut corresponent en el cas de pagament en efectiu.
L'import abonat, per al curs i persona esmentats en aquest formulari, no podrà ser transferit ni una altra persona ni a un
altre període de classes.
Octava: L'obertura dels cursos està condicionada al nombre mínim d'alumnes previst. El personal docent de l'EMAE
organitza i coordina els grups d'estudiants amb la possibilitat de fer canvis de grups sempre que les condicions ho
permeten, aquest fet es comunicarà amb l'antelació suficient.
Novena: Els alumnes han de tindre en compte les seues circumstàncies personals abans de matricular-se en un curs, atés
que no es realotzarà en cap cas la devolució dels diners per cancel·lació de la matricula.
L'EMAE es reserva el dret a cancel·lar un curs per nombre insuficient de matrícules o per circumstàncies imprevistes, i en
aquest cas es reintegrarà la totalitat de la matrícula als interessats.
L'EMAE es reserva el dret a canviar als professors durant el curs i a utilitzar ocasionalment les classes per a fins de
formació de professors, sempre supervisats per un professor tutor.
Dècima: En el preu estan incloses totes les despeses dels ensenyamets així com despeses corrents i d'altres conceptes de
l'entitat titular.
Onzena: Totes les discrepàncies eventuals entre les parts s'intentaran resoldre de manera amistosa. En cas contrari, totes
dues parts se sotmetran a la jurisdicció dels jutges i tribunals de València que les accepta íntegrament.

[  ] *He llegit i accepte l'avís legal i la política de privacitat i autoritze que les meues dades siguen trac- 
tades per l'EMAE, amb la finalitat de proporcionar-me al servei sol·licitat, i enviar-me informació relacio-
nada amb dit servei

[  ] *HE LLEGIT I ACCEPTE LES CONDICIONS DE MATRÍCULA.

DATA SIGNATURA

De conformitat amb el que s'estableix en la legislació vigent, l'informem que les dades aportades en aquest formulari seran tractats per l'Escola de Música i
Arts Escèniques en qualitat de responsable del tractament, amb la finalitat de prestar-li els serveis que ha sol·licitat —pel que utilitzarem les seues dades
per a la gestió comptable, fiscal o administrativa corresponent, amb la finalitat de complir adequadament amb els serveis oferits i amb l'ordenament jurídic 

espanyol— i d'enviar-li informació sobre les activitats i serveis docents de l'Institut Cervantes (amb la base de legitimació de la prestació del servei sol·licitat)
i, si així ho ha indicat, de remetre-li informació promocional sobre les activitats, serveis i objectius de l'Institut Cervantes (amb la base del seu 
consentiment). Les seues dades no se cediran dades a tercers, excepte obligació legal. Pot exercir en qualsevol moment els drets d'accés, rectificació, 
oposició, portabilitat, limitació al tractament i supressió de les seues dades com s'indica en la «Informació ampliada sobre protecció de dades que 
apareixenapareixen a continuació en el present formulari. 

SIGNATURA DE SECRETARIA

[  ] *He llegit i accepte l'autorització d'ús d'imatge annex a la present matrícula.

https://www.cervantes.es/aviso_legal.htm
https://www.cervantes.es/sobre_proteccion_datos_rgpd_adicional_prestacion_servicio_y_consentimiento_instituto_cervantes.htm
https://www.cervantes.es/sobre_proteccion_datos_rgpd_adicional_prestacion_servicio_y_consentimiento_instituto_cervantes.htm


Informació ampliada sobre protecció  de dades personals

De conformitat amb el que s'estableix en el Reglament UE 679/2016 General de Protecció de Dades i en la legislació 
vigent, l'informem que les dades personals que ens ha proporcionat seran tractats per l'EMAE, en qualitat de responsable 
del tractament, amb la finalitat de prestar-li els serveis que ha sol·licitat —pel que utilitzarem les seues dades per a la gestió 
comptable, fiscal o administrativa corresponent, ja siga per a complir adequadament amb els serveis oferits, ja siga per al 
compliment d'altres obligacions legals imposades per l'ordenament jurídic espanyol— i enviar-li informació relacionada amb 
aquests serveis, i, d'haver-lo indicat així, remetre-li informació promocional sobre les activitats, serveis i objectius de l'EMAE.

Qui és el responsable del tractament de les seues dades? 

Nom de l'entitat: Escola de Música i Arts Escènqiues Pobles del Nord

*Dirección: C/ Alqueria de Chilet s/n.

Telèfon: 691722224 

Correu electrònic: emaepn@gmail.com

Quina és la legitimació per al tractament de les seus dades?

La base legal per als tractaments indicats és l'execució del contracte de prestació dels serveis sol·licitats, i —en el cas que 
així ho haja expressat— el seu consentiment per a rebre informació promocional de l'Institut Cervantes. 

Durant quant temps mantindrem les seues dades personals? 
Les seues dades personals seran conservats mentre es mantinga la seua vinculació amb l'EMAE. En finalitzar la mateixa, 
les dades personals tractades en cadascuna de les finalitats indicades es mantindran durant els terminis legalment 
previstos o durant el termini en què un jutge o tribunal els puga requerir atenent el termini de prescripció de les accions 
judicials. De no existir aquest termini legal, les seues dades seran conservades fins que vosté sol·licite la seua supressió o 
arrebossat el seu consentiment.

A quins destinataris es comunicaran les seues dades? 

A la Conselleria d'educació, Cultura i Esport en el termes reflectits i amb la comunicació prèvia en aquest formulari.
Les dades personals no seran cedits o comunicats a tercers, excepte en els supòsits necessaris per al desenvolupament, 
control i compliment de les finalitats anteriorment expressades o excepte obligació legal. 

Quins són els seus drets en relació amb el tractament de dades?
Pot exercir en qualsevol moment els drets d'accés, rectificació, oposició, portabilitat, limitació al tractament i supressió de 
les dades que ens ha proporcionat, i dirigir-se a l'EMAE mitjançant correu electrònic a emaepn@gmail.com, per correu 
postal a c/ Alqueria de Chilet s/n, Benifaraig 46016 (Espanya), o presencialment en l'adreça indicada. 

Té dret a obtindre confirmació sobre l'existència d'un tractament de les seues dades, a accedir a les seues dades 
personals, a sol·licitar la rectificació de les dades que siguen inexactes o, en el seu cas, a sol·licitar la supressió, quan entre 
altres motius, les dades ja no siguen necessaris per als fins per als quals van ser recollits o es retire el consentiment 
atorgat. 

En determinats suposats, vosté podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seues dades, i en aquest cas només els 
conservarem d'acord amb la normativa vigent; en altres supòsits, podrà exercitar el seu dret a la portabilitat de les dades, li 
que seran entregats en un format estructurat, d'ús comú o lectura mecànica a vosté o al nou responsable de tractament 
que designe. 

Té dret a revocar en qualsevol moment el consentiment per a qualsevol dels tractaments per als quals l'ha atorgat.

L'EMAE disposa de formularis per a l'exercici de drets que poden ser sol·licitats al correu electrònic emaepn@gmail.com o 
utilitzar els elaborats per l'Agència Espanyola de Protecció de Dades o per tercers. Aquests formularis hauran d'anar signats 
electrònicament o ser acompanyats de fotocòpia del DNI o passaport. Si s'actua per mitjà de representant, la sol·licitud 
haurà d'anar també acompanyada de còpia del seu DNI o passaport o amb signatura electrònica. 

Vosté té dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades en el cas que considere que no 
s'ha atés convenientment l'exercici dels seus drets. El termini màxim per a resoldre és el d'un mes a comptar des de la 
recpeció de la seua sol·licitud, poguent ser prorrogat dos mesos més atenent al número de sol·lictiuds rebudes o la 
complexitat de les mateixes.

mailto:lopd@cervantes.es


Autorització ús d'imatge

De conformitat amb el que s'estableix en L'ArtícLE 18 de la Constitució, en la LLei  1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a 
l'honor i a la intimitat personal, familiar i a la propia image, a més del que es disposa al Reglament UE) 2016/679 del 
Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques en lo que respecta al 
tractament de dades personals i a la lliure circulació d'estes dades, i en el cas de menors, la Llei Orgànica 1/1996, de 15 
de gener, de protecció jurídica del menor. 

_____________________________________________________, ________________ (major /menor) d'edat i proveït de 
DNI__________________ ,nascut en ______________, el dia _____ del ____________ de _______ (D'ara en avant , 
“alumne”), 

____________________________________________________, major d'edat, proveït de DNI: ___________, MANIFESTE QUE 
SOC__________ (pare/mare/tutor legal) de l'alumne abans indicat

MANIFESTE LA MEUA CONFORMITAT EXPRESSA I AUTORITZE la cessió dels drets d'imatge del menor a l'Escola de Música i 
Arts Escènqiues i la seua entiat titular, la Societat Musical Amics de la Música de Benifaraig perquè puga utilitzar-la, 
publicar-la o compartir-la en el cas que siga necessari.

Així doncs, de conformitat a l'article 18 de la Constitució i regulat per la llei 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l'honor i a 
la intimitat personal, familiar i a la pròpia imatge, i amb el que es disposa en el Reglament UE) 2016/679 del Parlament 
Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades 
personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, les dades facilitades formaran part de l'entitat titular, per a la gestió de 
l'esdeveniment, curs o activitat i dels clients, així com l'enviament d'informació comercial i promocional dels seus 
esdeveniments, serveis i productes.

Entenc i accepte que les dades/imatge poden ser publicats en mitjans de comunicació corporatius d'aquesta empresa 
(web, xarxes socials, youtube…), amb les finalitats anteriorment esmentades. 

De la mateixa manera, accepte que les dades siguen comunicades a la Conselleria d'Eduació, Cultura i Esport, quan així 
siga requerit i a les entitats federades a les que pertany per a la gestió de l'esdeveniment. Aquest consentiment implica 
l'autorització per part de l'usuari a rebre informació sobre serveis i productes oferits a través d'aquestes societats o 
d'empreses col·laboradores que pogueren ser del seu interés, podent exercitar els corresponents drets en relació amb les 
dades personals per escrit i/o adjuntant fotocòpia del DNI a l'adreça emaepn@gmail.com.

SIGNATURA

mailto:lopd@cervantes.es

	Telèfon mòvil: 
	Correuelectrònic: 
	Direcció postal: 
	Direcció postal_2: 
	Telèfon mòvil_2: 
	Telèfon fixe: 
	Correu electrònic: 
	Fecha: 
	ENSENYANCES: Opción1
	A  NOM I COGNOMS  Si lalumne és menor dedat és obligatori emplenar lapartat C I  Antics alumnes passen directament a lapartat D Si la seua informació personal ha canviat ha demplenar lapartat C IIRow1: 
	Sí No Info Sí No: 
	2: 
	3: PROGRAMA BÀSIC DE DANSA
	c: DANSA URBANA
	4: EXTRAESCOLAR CEIP MGM
	Data de naixement: 
	DNI: 
	Nom i cognoms del representant legal: 
	assignatures5: 
	assignatures4: 
	assignatures3: 
	assignatures2: 
	assignatures1: DANSA URBANA


