
 
 

 
 
 

 
 
 

           

 
Escola de música RessonS    c/ Almeria 57   08014 Barcelona     telf: 934219529     www.ressons.cat    musica@ressons.cat 

      ESPAI PER A L’ENTITAT 

Núm. ............................... 

Data  ................................ 

Facturació  .............................. 

 

Dades personals 

Nom i cognoms de l’alumne  ................................................................................................................ 

Data de naixement .........................   Escola .................................................     Curs ........................ 

Nom i cognoms pare/mare ................................................................................................................... 

Adreça .....................................................................  Població ..................................   C.P. .............. 

Telèfons .....................................................   Correu electrònic ........................................................... 
  

  Marqueu l’opció  (només en una columna): 
 
 
 

Activitats individuals Opció Formació completa Opció 

Sensibilització musical  
 

Sensibilització musical + Cant Coral  

Iniciació musical   Iniciació musical + Cant Coral  

Llenguatge musical  
Llenguatge musical + Cant Coral  
+ instrument individual 30’ (*) 

 Coral (parvulari/primària/adults)  

Cantants de dutxa (adults)  

Música en família (nadons 0-3)  Llenguatge musical + Cant Coral  
+ instrument compartit 30’ (*) 

 
Instrument individual 30’ (*)  

Instrument individual 45’ (*)  
Llenguatge musical + Cant Coral  

+ instrument compartit 45’ (*) 
 Instrument compartit 30’ (*)  

Instrument compartit 45’ (*)  
 

 
   (*) Indiqueu quin instrument  ........................................ 

 
Si l’activitat no té dia/hora estipulats o us interessa un dia/hora diferents, marqueu les opcions 
d’horaris possibles: 

        dimarts 
migdia                   alumnes a partir de P4 

  tarda   Indiqueu la disponibilitat en franges horàries 

        dimecres 
migdia                 alumnes a partir de P4 

  tarda    Indiqueu la disponibilitat en franges horàries 

         dijous 
migdia                  alumnes a partir de P4 

  tarda    Indiqueu la disponibilitat en franges horàries 

 
Nom de qui signa la solꞏlicitud ..............................................      

                                                                          
 

Signatura: 
 

      curs 2018-19          
 Formulari d’inscripció    
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