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FITXA DE L’ALUMNE/A
Nom i cognom ___________________________________________________________________ DNI ______________
Data de naixement _____________________________ Població _____________________________________________
Domicili ___________________________________________________________________________________________
Telèfons de contacte _________________________________________________________________________________
Correu electrònic ____________________________________________________________________________________

DADES FAMILIARS (PARE, MARE O TUTOR LEGAL)
Nom i cognoms _____________________________________________________________________________________
DNI __________________________________________ Professió ____________________________________________
COMPTE BANCARI ________________/______________/_______/_________________________________________

DADES D’INTERÈS
Aspectes mèdics a tenir en compte: ____________________________________________________________________
Al·lèrgies o intoleràncies: _____________________________________________________________________________
Observacions:______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

En compliment de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de caràcter personal 15/1999 de 13 de desembre li comuniquem
que les seues dades, tant les d’aquest document com dels annexes (si és el cas), seran incorporades a un fitxer titularitat
de l’AGRUPACIÓ MUSICAL ‘VILA DE CÀLIG’, amb C.I.F. G-12419362, i la finalitat del qual és el tractament dels mateixos a fi
de dur a terme la gestió comptable i fiscal de l'entitat, oferir-li els serveis per vostè contractats, i mantenir-lo informat
dels serveis que oferim i d'altres que en un futur podem oferir. Per tant, vosté rebrà puntual informació de qualsevol
variació que es produeixi en el catàleg de l’entitat.

SIGNATURA

Es informat també de que pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i, si és el cas, d’oposició, enviant una
sol·licitud per escrit acompanyada de la fotocòpia del seu DNI a la direcció indicada a la capçalera.
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INDIQUEU L’ASSIGNATURA CORRESPONENT A L’ALUMNE:

ASSIGNATURES COMUNS
Jardí musical I (3 anys)
Jardí musical II (4 anys)
Jardí Musical III (5 anys)
Iniciació I (6 anys)
Iniciació II (7 anys)
Llenguatge musical Elemental.
Curs _______
Llenguatge musical Professional Curs _______
Llenguatge musical Adults.
Curs _______
Cambra.
Curs _______
Conjunt instrumental.
Curs _______
Informàtica Musical.
Curs _______

Clarinet
Flauta
Piano
Trompeta
Tuba

IINDIVIDUAL/COL·LECTIVA
Individual
Pertanys a l’ESMUCA o a
l’AMVC?

Nom del company/a en
cas de ser col·lectiva.
El/la company/a pertany
a l’ESMUCA o a l’AMVC?

INSTRUMENTS
Fagot
Percussió
Saxòfon
Trombó

INSTRUMENT

DURADA

EN CAS DE SÍMPTOMES COMPATIBLES AMB LA COVID-19 (FEBRA, TOS, MALESTRAR, DIARRERA...), PREGUEM QUE
L’ALUMNAT NO VINGA A CLASSE. GRÀCIES PER LA VOSTRA COMPRENSIÓ.
PREGUEM QUE, SI DURANT EL CURS, N’HI HAGUÈS QUALSEVOL CANVI EN LES VOSTRES DADES DE CONTACTE, HO
COMUNIQUÈSSIU AL CENTRE. GRÀCIES.
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AUTORITZACIÓ DRETS DE IMATGE
L’entitat disposa de diferents mitjans per a informar i fer difusió de les seves activitats. Així mateix, disposa d’un arxiu fotogràfic que
recull l’activitat de la Entitat i diferents esdeveniments organitzats per la mateixa.
El Dret a la pròpia imatge està reconegut a l’article18.1 de la Constitució, i regulat per la Llei Orgànica 1/1982 de 5 de Maig, sobre el
Dret a l’honor, la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, per el que es requereix el Consentiment per a poder fer ús, i
publicar si fos el cas, les imatges que guarden relació amb les activitats que han estat organitzades o en les que ha participat
activament l’Entitat.
És per aquesta raó per la que:
Majors d’edat
Jo, ___________________________________________________________________ amb DNI_____________________, autoritzo a
l’anomenada Entitat a fer ús de les imatges amb una finalitat informativa i de difusió de les seves activitats i en les quals participo.

SIGNATURA:_________________________________________________________

Menors d’edat
Jo, ____________________________________________________________________ amb DNI____________________, com a
RESPONSABLE

LEGAL

de

___________________________________________________________________,

amb

DNI

_______________________, autoritzo a la Entitat a fer ús de les imatges amb una finalitat informativa i de difusió de les activitats en
les que participa i de les que forma part.

SIGNATURA RESPONSABLE LEGAL:________________________________________
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AUTORITZACIÓ D’ASSISTÈNCIA A VIATGES/ESDEVENIMENTS
Autoritzo al xiquet/a a viatjar amb la societat musical per a formar part de les activitats programades tant dintre com
fora de la localitat, delegant les responsabilitats pertinents sobre el menor als organitzadors de l’esdeveniment, i
autoritzant-los a prendre les decisions oportunes en cas de necessitat o emergència.
Jo, ____________________________________________________________________ amb DNI____________________, com a
RESPONSABLE

LEGAL

de

___________________________________________________________________,

amb

DNI

_______________________, autoritzo a la Entitat a fer ús de les imatges amb una finalitat informativa i de difusió de les activitats en
les que participa i de les que forma part.

SIGNATURA RESPONSABLE LEGAL:________________________________________
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CRITERIS DE SALUT PÚBLICA PER A APLICAR EN LES DIFERENTS FASES DE L'ALÇAMENT DE LES
LIMITACIONS ESTABLIDES DURANT L'ESTAT D'ALARMA PER LA COVID-19
Nom de l'activitat concreta: Recomanacions per a les activitats d'assaig i interpretació de
societats musicals, corals i escoles de música
L'adhesió als principis bàsics de funcionament segur en les activitats musicals (assajos i actuacions) contribuirà al fet que les
seccions de les societats musicals desenvolupen les seues activitats en condicions de seguretat (protecció i prevenció) per a
contribuir a la salut de la ciutadania i frenar la transmissió del virus. Aquests principis bàsics són:

1. Assegurar el compliment del distanciament físic de seguretat (2 metres).
2. Ús correcte i obligatori de la mascareta, quan no es garantisca la distància de seguretat entre les persones.
3. Obligat compliment de les mesures de prevenció: rentada freqüent i meticulosa de mans; evitar tocar ulls, nas i
boca; i mesures d'etiqueta respiratòria (cobrir boca i nas amb la flexura del colze en esternuts i usar mocadors
d'un sol ús).

4. Es deixarà temps entre classe i classe per tal de desinfectar l’espai i ventilar-lo correctament.

Mesures d'higiene en l'espai físic on es desenvolupe l'activitat
Neteja de les instal·lacions



No es recomana compartir cap instrument musical, filtre o canya, ni tan sols per breus instants. Els instruments,
annexos, mobiliari, faristols i partitures seran d'ús individual, independentment de qui ostente la seua propietat
(interprete o societat).



En instruments habitualment compartits (percussió, pianos i uns altres), programar el seu ús i músics que els
utilitzaran per a procedir a la seua neteja meticulosa, abans de cada ús.



Es netejaran les aules i el mobiliari abans de cada ús. També es realitzarà aquesta neteja entre classe i classe i,
alhora, es ventilarà l’espai.



No bufar sobre l'instrument per a netejar la condensació en les claus, per a això cobrir amb un mocador d'un sol
ús, que després del seu ús es tirarà a contenidor de fem (s'introduirà en una bossa que es tirarà a la paperera que
tindrà la seua pròpia bossa). Netejar de manera metòdica l'instrument i les mans abans i després del seu ús.

Vestimenta i neteja de robes.



En cas d'utilització de roba específica (uniformes) es recomana la seua neteja en cada ocasió d'ús. Ha de llavar -se
a una temperatura de, almenys, 60 °C durant 30 minuts o amb qualsevol altre mètode que garantisca la correcta
higienització.

Mesures de prevenció de riscos per a les persones que desenvolupen l'activitat


Si es presenta qualsevol simptomatologia (tos, febre, dificultat en respirar, etc.) que poguera estar associada amb
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la COVID-19 no s'ha d'acudir a l'activitat. Contactar amb el telèfon d'atenció a la COVID-19 (900 300 555) i amb el
centre de salut assignat (figura en la targeta SIP), també es pot demanar consulta a través de citaweb
[http://coronavirusautotest.san.gva.es/cita-coronavirus-registro-va.htmL]. Seguir les indicacions dels professionals
sanitaris.



Comunicar la situació amb el Servei de Prevenció de Riscos Laborals del seu treball i no reincorporar-se a les
activitats quotidianes fins a la confirmació d'absència de risc individual i no ser risc per a la resta.



Si s'ha estat en contacte estret (convivents, familiars i persones que hagen estat en el mateix lloc que un cas
mentre aquest presentava símptomes a una distància menor de 2 metres durant un temps d'almenys 15 minuts) o
haguera compartit espai sense guardar la distància interpersonal amb una persona afectada pel *COVID -19, posarse en contacte amb el seu centre de salut i seguir les indicacions del personal sanitari.



Si és una persona vulnerable per edat, per estar embarassada o per patir afeccions mèdiques anteriors (com, per
exemple, hipertensió arterial, malalties cardiovasculars, diabetis, malalties pulmonars cròniques, càncer o
immunodepressió) manifeste-ho a la direcció de l’escola o a la junta directiva per a justificar la seua absència en
les classes, activitats i/o concerts.

L’ACCEPTACIÓ I FIRMA D’AQUESTES RECOMANACIONS PER A LES ACTIVITATS D’ASSAIG, D’ESTUDI A L’ESCOLA DE MÚSCIA I
INTERPRETACIÓ DE L’ENTITAT AGRUPACIÓ MUSICAL VILA DE CÀLIG (AMVC), FA RESPONSABLE A L’USUARI DE COMPLIR LES
RECOMANACIONS I EXIMEIX A L’ENTITAT AMVC DE QUALSEVOL TIPUS DE RESPONSABILITAT.

Majors d’edat
Jo, ___________________________________________________________________________ amb D.N.I._____________________,
Eximeixo a l’AMVC de qualsevol responsabilitat en front a qualsevol cosa que puga passar i/o per l’incompliment de les
recomanacions.

Signatura:________________________________

Menors d’edat
Jo, _____________________________________________________________________ amb D.N.I. _____________________,
pare/mare o tutor/a del músic_____________________________________________________________, eximeixo a l’AMVC de
qualsevol responsabilitat en front a qualsevol cosa que puga passar i/o per l’incompliment de les recomanacions.

Signatura (pare, mare o tutor/a):________________________________
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INFORMACIÓ GRUPS DE WHATSAPP
El Centre disposa d’un Grup de Whatsapp per a les mares i pares dels xiquets del centre, i per a formar part, s’han d’acatar
unes normes bàsiques:
1.- És un servei per a una comunicació més propera i fluïda entre els membres, però L’ENTITAT NO es farà responsable en cap
cas del seu mal ús.
2.- Està ABSOLUTAMENT prohibit penjar o compartir informació o fotografies que puguen ser ofensives, o que no siguin
adients a l’activitat de la Entitat, i això donarà peu a l’expulsió immediata del membre i a prendre les mesures legals pertinents
si s’arriba a alguna mena de perjudici.
3.- Està EXPRESSAMENT prohibit compartir fotos o informació fòra del grup, i la responsabilitat recaurà sobre l’autor de tals
accions.
Us preguem que apel·leu al sentit comú pel bé de tots i totes.
Amb la meua signatura, jo ___________________________________________, amb DNI/NIE ___________________, com a
pare/ mare/ tutor legal del menor ______________________________________________, estic consentint ser inclòs al
servei de Whatsapp del centre, així com acceptant les normes internes d’ús d’aquest servei.

Telèfons autoritzats: ___________________
___________________

Signatura: ____________________
Data: ____/___/______
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