
Telèfons mare/pare o tutor/a:

NOM MARE/PARE o TUTOR/A:

E mail mare/pare o tutor/a:

Nº is

Codi postal

A  /  o o / :

Carrer

oblació

1-DADES PERSONALS

ata de naixement: 

dat durant curs 19/20
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NOM i CO NOM  de l ALUMN A

BUTLLETA MATRICULACIÓ
Escola: Sant Josep  

Curs escolar 9 20  

scola:

NOM MARE/PARE o TUTOR/A:

Telèfons mare/pare o tutor/a:

E mail mare/pare o tutor/a:

A  /  o o / :

Carrer

oblació

Nº

Codi postal

is

Les dades d’aquest curs són les mateixes que el curs p :  Í  NO
En cas que hagueu de canviar alguna de les dades, us agraïrem que ens les torneu a donar. 
Si les dades són les mateixes marqueu el Í i podeu deixar les caselles següents en blanc.



2-MATRÍCULA i NORMATIVA
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SOL LICITUD de MATRÍCULA:
Sol.licito matricular al meu fill/a a les assignatures del Programa díEstudis MusicActiva-Mètode Creatiu que els directors de MusicActiva i 
tutors responsables de la formació dels alumnes han determinat per al proper curs .

CONFIRMACIÓ d HORARIS ASSIGNATS i d’HORARIS PENDENTS:
Confirmo que podré realitzar les classes de les assignatures que ja tenen horari coordinat en el dia i l’hora anunciades per MusicActiva. 
Confirmo que podré realitzar les classes de les assignatures amb líhorari encara per coordinar en les franges horàries que comunico a 
MusicActiva a la BUTLLETA díHORARIS DISPONIBLES.

ACCEPTACIÓ NORMATIVA MUSICACTIVA:
Confirmo que estic informat i accepto les normes de funcionament que he de cumplir com a alumne de MusicActiva per fer possible el bon 
desenvolupament de l’activitat en relació al següents aspectes.

assignatures, materies i nivells: conec i accepto les previsions determinades  pels  directors  pedagògics  en  relació
a les matèries,assignatures i nivells del Programa d’Estudis MusicActiva-Mètode Creatiu que ha de cursar el meu fill/a.

assignació de professors: conec i accepto els professors assignats pels directors  pedagògics  per  a  realitzar les classes
de les assignatures i/o matèries que ha de cursar el meu fill/a.

assignació de grups: conec i accepto els grups assignats pels directors pedagògics per a realitzar les classes de les
assignatures i/o matèries que el vostre fill/a ha de cursar de manera col.lectiva.

activitats complementàries: com a mare-pare-tutor/a, em comprometo en colaborar per a fer possible que el meu fill/a
pugui participar en les activitats complementàries a les classes regulars que determina el Programa d’Estudis MusicActiva 
amb els següents objectius formatius: complement formatiu imprescindible a les classes regulars; seguiment 
de l’evolució formativa dels alumnes; pla d’informació continuada a mares i pares díalumnes.
Les activitats complementàries previstes pel programa d’estudis són:

-alumnes de P3-4-5: Trobades de conte musical Viatge al Pais dels Sons Meravellosos...1 trobada cada curs
- alumnes de 1r de primària: Trobades de llenguatge....1 cada curs /concert de fi de curs: Concert de Benvinguda.
- alumnes que cursen del nivell 2 al nivell 4 del programa d’estudis: audicions fi de nivell díinstrument....1 cada curs

participació al concert de fi de curs: Concert de Benvinguda................1 cada curs
-alumnes que cursen del nivell 5 f ins al nivell 8 del programa d’estudis i també Grau professional:

Passes d’escena......1 cada trimestre / Concerts díalumnes..................1 cada curs
plans especials: com a mare-pare-tutor/a, em comprometo en colaborar en els PLANS ESPECIALS que  determinin

els directors pedagògics i tutors responsables de la formació dels alumnes, en cas que el meu fill/a ho necessiti 
Els plans especials es tradueixen habitualment en: classes de control i reforç per a controlar o reforçar certs aspectes de 
l’aprenentatge; classes individuals o en grup reduït per a cursar matèries que habitualment es cursen de manera col.lectiva; 
classes especials realitzades pels directors pedagògics a les que convidem a mares i pares per a informar-los dels  continguts 
que està cursant el seu fill/a segons programa d’estudis regular o segons el pla especial estipulat.

calendari escolar: conec i accepto el calendari escolar MusicActiva. El calendari MusicActiva el fem coincidir amb el calendari escolar,
el que suposa que es realitzen les classes que es fan en dies lectius i que NO es realitzen les classes que coincideixen amb dies festius. 
Us informem que MusicActiva NO inclou al seu calendari dies de lliure disposició.
Us informem també que amb el propòsit que els alumnes que cursen el programa díestudis MusicActiva en règim extraescolar puguin 
realitzar les classes que no podrien fer al seu propi centre o escola a causa de coincidir amb els dies de lliure disposició triats pel centre, 
MusicActiva proposa espai i horari alternatiu a coordinar personalment amb cada família perquè els nens/es puguin fer aquestes classes. 
Remarquem que aquestes classes es realitzaran el mateix dia que s’haguessin hagut de fer en el centre. En cap cas es recuperaran 
classes que per qualsevol causa no es puguin fer el mateix dia en que es faria la classes habitual.

tarifes i forma de pagament: acceptació de les tarifes establertes i el sistema de pagament. És important remarcar que
els imports de les mensualitats no els pagueu en concepte d'hores de classe si no en concepte de formació. Per a més 
informació sobre aquest aspecte, us heu de posar en contacte amb els directors pedagògics.

recuperació de classes: confirmo que conec i accepto el sistema de recuperacions de classes no realitzades, que
consisteix bàsicament en el següent: 

 es  recuperaran  les  classes  que  no  s’han  pogut  fer  a  causa  d’absència  del
professor. Les recuperacions s’han de fer en horaris alternatius als horaris de classe que es coordinen personalment amb
cada família. Està previst i és habitual poder recuperar classes en horaris de cap de setmana. La coordinació de les recuperacions es 
gestiona a través de la secretaria de MusicActiva i mares i pares us comprometeu expressament a NO demanar i intentar 
gestionar recuperacions dirigint-vos als professors asignats als vostre fills/es.
  no es recuperaran les clases que no es poden fer per absència de l’alumne,independentment

de la causa per la que no pugui fer la classe -el que inclou que el nen/a no pugui venir a classe per que està malalt/a- i 
també independentment de que l'absència pugui ser anunciada a MusicActiva inclús amb molta antel.lació.
En els casos de llarga enfermetat o de tractaments mèdics perllongats que impedeixin realitzar les classes en els horaris assignats, us 
heu de posar en contacte amb als directors pedagògics que atendran el vostre cas i us proposaran sol.lucions alternatives. 
Les causes per les que hem d’establir aquestes normes estan plenament argumentades i justificades. Tothom que vulgui informació al 
respecte l’ha de demanar directament als directors pedagògics, i en cap cas a professors, secretàries o coordinadors. 
Us agraïm per avançat la vostra col.laboració. 

BUTLLETA MATRICULACIÓ
 

NOM i CO NOM  de l ALUMN A

Escola: Sant Josep 



3-AUTORITZACIONS

En/Na

amb DNI nº

com a mare / pare / tutor de l’alumne/a, AUTORITZO al meu fill/a a assistir a les activitats
organitzades per MusicActiva i certifico amb la meva signatura l’autenticitat de totes les dades que
apareixen en els documents de  matriculació, fent extensiva aquesta autorització de tipus general a
les següents autoritzacions específiques:

1. AUTORITZACIÓ BANCÀRIA
A tal efecte, AUTORITZO a MusicActiva a fer efectiu el càrrec de la MATRÍCULA del proper
curs i del rebut que mensualment els presentarà Associació pel Foment de MusicActiva.

. MÈDIQUES: Autoritzo les decisions mèdiques que fos necessari adoptar en cas d’extrema urgència sota
la pertinent direcció facultativa

. IMATGE: Autoritzo la realització i utilització per part de MusicActiva del material gràfic i sonor (fotos/
vídeos/enre istraments  de les activitats en les que participa el meu fill a

PROTECCIÓ de DADES:
Segons la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter
personal, us informem que les dades personals que ens faciliteu estaran arxivades a MusicActiva
amb la finalitat de tramitar la documentació de la matrícula.
Aquestes dades no seran cedides a cap altra entitat, i d’aquesta manera consentiu expressament
la utilització de les dades per les finalitats assenyalades.
Us informem també que podeu exercir el vostre dret d’accés, rectificació, cancel.lació i oposició en
els termes establerts per la legislació vigent de protecció de dades, adreçant-vos per escrit a
MusicActiva: c/ Massens 63 -torre- BCN 08024.
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BUTLLETA MATRICULACIÓ
 

NOM i CO NOM  de l ALUMN A

OFICINA  .C.  N  C C 

N oblació rov ncia

IBA   NTITAT

Carrer

Í NO

Í NO

. Autorit o a que el meu fill a realit i els despla aments en els dies i oraris
determinats per MusicActiva  Í NO

 ESCOLA SANT JOSEP 30
reu especial fam lies  cada fam lia abonarà una nica matr cula que inclou a TOT  els membres de la

fam lia matriculats ermans i pares

Barcelona,      de/d'                       de 2019/20 
Signatura mare, pare o tutor i titular del compte:

Escola: Sant Josep 
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1-PROCEDIMENT per
OMPLIR la BUTLLETA

1.-HORARIS IMPOSSIBLES:
Assenyala primer les franjes horàries en les que et serà totalment impossible fer les
classes, fent un requadre i anunciant a dintre el motiu amb una paraula que el faci
entenedor, com per exemple: ESCOLA per les hores d’escola  dels infants / NO
ACOMPANYAMENT quan et sigui impossible portar-lo a classe / METGE per indicar
teràpies que hagueu de fer de manera continuada com per exemple logopedes o d’altres,/
 /  nom  de  l’activitat  extraescolar  a  la   que  vols  donar  preferència  davant  de  la
música: BASQUET-TEATRE- PLÀSTIQUES, etc...

2.-HORARIS POSSIBLES i PREFERÈNCIES:
Indica les franjes horàries en les que SÍ serà possible que el teu fill faci classes de música
fent també un requadre des de l’hora exacta en la que podria arribar a MusicActiva i fins
l’hora exacta a la que hauria de marxar i posant dintre la paraula “SI”. Estableix un ordre
de preferència entre les franges disponibles, numera les franges posant el número “
1” a totes les franges que et vagin millor, el número “2” a les que són possibles però no
tan bones com les primeres i  així succesivament fins que arribis a les franges en les que
PODRIES FER CLASSE encara que et vagi malament, franges que t’agrairem que ens les
comuniquis assenyalant si vols el motiu pel que NO et va bé fer classe en aquest horari,
mitjançant una paraula entenedora o posant “COMENTARI” per poder-ho explicar als
comentaris.

3.-COMENTARIS:
Si consideres que els motius que determinen la disponibilitat de les franges horàries
demana d’una explicació detallada, que no pots representar a l’esquema, escriu la teva
explicació a l’apartat “COMENTARIS”.
Si consideres que el motius no són adequats pel escriu-re’ls a la butlleta, et pots adreçar
a les directores pedagògiques de MusicActiva -Miriam Darriba i Isabel Darriba-, que
t’atendran de manera personal per intentar trobar solucions a totes les causes que
estiguin degudament justificades.

4.-FEU-NOS ARRIBAR LA BUTLLETA:
Fes arribar la butlleta a MusicActiva per els procediments anunciats i en les dates
establertes.

5.-COORDINACIÓ dels HORARIS durant els mesos de juliol i de setembre i
COMUNICACIÓ dels horaris coordinats a les FAMÍLIES dels ALUMNES:

Amb totes les dades que ens feu arribar, un equip de secretàries i ajudants dirigits pels
directors pedagògics de MusicActiva dedica tot el mes de Juliol i Setembre a valorar les
possibilitats d’horari de cada familia, considerant també l’interès que mostreu per que els
vostres fills rebin la formació en funció de les preferències expressades, i coordinem uns
horaris que fan possible que TOTS els alumnes de MusicActiva i per tant, també els teus
fills, puguin continuar la seva formació. A finals del mes de Juliol o a l’inici de Setembre,
les famílies rebeu la comunicació escrita via e-mail de l’horari assignat.

 Escola: Sant Josep 



2-EXEMPLE de BUTLLETA

ATENCIÓ:
Per poder coordinar els horaris del proper curs és imprescindible la teva col.laboració.
Necessitem que omplis la Butlleta d’Horaris Disponibles seguint amb molta cura el procediment que et
proposem i ens facis arribar un esquema complert dels horaris setmanals del teu fill amb tota la informació
necessària per que puguem entendre la teva disponibilitat real i també el tipus de prioritat que li dones a la
formació musical dels teus fills davant d’altres activitats.
En el full següent et fem arribar un exemple de butlleta ben omplerta per tal que puguem treballar.
MusicActiva no es fa responsable de coordinar els horaris dels alumnes que no omplin la butlleta d’horaris
seguint rigorosament els procediment assenyalats. No atendrem cap butlleta que estigui realitzada amb altres
criteris, que no expliqui el perquè de les franjes NO disponibles o que es limiti a assenyalar els horaris en els
que voleu rebre les classes.
,

Els horaris que haguem coordinat durant el mes de Juliol a partir de la vostra informació no es podran canviar,
ja que qualsevol modificació afecta a la totalitat d’alumnes i de professors de l’escola i per tant invalida
tota la feina de coordinació realitzada.
Si teniu dubtes sobre la manera d’omplir la butlleta o de com fer-nos-la arribar, us heu de
posar en contacte amb les secretàries, Marta G. Broncano i Laia López, via  telèfon o e-mail.

Moltes gràcies per la vostra col·laboració!!!
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Fes-nos arribar la teva butlleta amb la informació exposada d’aquesta manera.

DATA i SIGNATURA
de mare-pare o tutor:

Confirmo que podré cursar  les classes de les assignatures pendents de
coordinar en les franges horàries que assenyalo en aquesta butlleta:

DL        DM      DX     DJ DV

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

22:00

14:00

17:30 / 18:30
DANSA 17:45 / 19:00

ANGLÈS18:15 / 19:45
llenguatge
musical

17:30 / 18:30
DANSA

COLE
fins 16:30

19:00 / 20:00
SI 1
20:00 / 21:00
SI 2

17:00 /18:15
SI 1

19:45 /20:30
SI 1

19:00 / 20:00
SI 1
20:00 / 21:00
SI 2

19:00 / 20:00
SI 1
20:00 / 21:00
SI 3

20:00/21:00
SI 1

19:00 /20:00
SI 2

COLE
fins 16:30

COLE
fins 16:30

COLE
fins 16:30

COLE
fins 16:30

17:00 /19:00
SI 1

nom i cognoms
de l’alumne:

 Escola: Sant Josep 



Confirmo que podré cursar les classes de les assignatures pendents de
coordinar en les franges horàries que assenyalo en aquesta butlleta:
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DL DM DX DJ   DV

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

22:00

14:00

3-HORARIS DISPONIBLES
 

Omple correctament la butlleta segons el model "exemple de butlleta"    es la
arr bar a us c ct a  r c es per la te a col laborac

NOM i CO NOM  de l ALUMN A

Barcelona, de d de 2019/20

Signatura mare, pare o tutor:

Escola: Sant Josep 
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4-COMENTARIS

COMENTARIS  HORARIS DISPONIBLES

CONTACTE:
-mails:elèfons:

Si ho consideres necessari, completa la informació que ens comuniques a l’esquema
dels teus horaris disponibles, fent els comentaris que consideres necessaris.
Si cal, posa’t en contacte telefònic amb les directores pedagògiques.

Escola: Sant Josep  

Signatura mare, pare, tutor o alumne a adult a
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