
 
 

 

Imprès de preinscripció a l’Escola de Música de Tortosa. CURS 2019-2020 
Curs Pont Cant 
 

Carrer de la Rosa, 6 - Palau Oriol, 43500 TORTOSA. Tel. 977 444 124. Fax. 977440018. 
A/e: conservatori.tortosa@dipta.cat  Web: www.dipta.cat/cmtortosa 

Aquest document és orientatiu i no 
obliga a cap tipus de pagament fins al 
moment de formalitzar la matrícula 

 

1.DADES DE L’ALUMNE SOL·LICITANT 
Cognoms Nom DNI Núm. targeta sanitària 
    
Adreça electrònica pare o tutor Adreça electrònica mare o tutora Adreça electrònica alumne (opcional) 

   
Telèfon fix Mòbil pare o tutor  Mòbil mare o tutora Mòbil alumne (opcional) 

    
Carrer Número Pis Municipi residència Codi Postal 
    
Lloc de naixement Província Data de naixement 
   
 
ESTUDIS QUE CURSA EN RÈGIM GENERAL (Infantil, Primària, ESO, Batxillerat o FP) 
Nom del Centre Municipi 
  
Nivell Educatiu Curs 
  
 
2.SOL·LICITA MATRICULAR-SE AL PROGRAMA D’ENSENYAMENT 
Nom del Programa Curs 
  
 
3.PAGAMENT  MATRÍCULA 
Tipus família: nombrosa  general  �  nombrosa  especial  �    monoparental  general  �  monoparental  especial  �    
Escolliu una les següents formes de pagament: En un sol pagament   �  En tres terminis  �  
 
4.DADES BANCÀRIES: ( en cas de pagament fraccionat) 
Titular compte Entitat bancària Número de compte 

   
 
5.AUTORITACIÓ D’ÚS D’IMATGE    
Que la imatge del meu fill/a o pupil (en el cas de menors), o la meva pròpia (en el cas d’alumnes majors d’edat), pugui aparèixer 
en imatges corresponents a activitats escolars lectives, complementàries i extraescolars organitzades per l’Escola i 
Conservatori de Música de Tarragona, així com a publicacions a la pàgina web del Centre, exposicions, panells de fires i/o 
qualsevol altre mitjà de difusió que faci referència a les activitats educatives del Centre. Aquesta autorització s’entén atorgada 
per tot el temps que duri la relació amb el centre, sens perjudici que en qualsevol moment es pugui revocar de manera 
expressa i explícita per part de l’interessat o els seus representants legals.       

 
Sí autoritzo  �   No autoritzo �  

6. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL 
De conformitat amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que 
les dades de caràcter personal que ens faciliteu mitjançant aquest formulari, són objecte de tractament i s’incorporen a una 
base de dades, per a l’exercici de les funcions administratives, acadèmiques i docents per a les quals us han estat sol·licitades. 
Es preveuen les comunicacions i les cessions de dades que preceptivament estableix la legislació aplicable en matèria 
educativa. 
Com a persona interessada podeu accedir al fitxer i exercir, en qualsevol moment, els vostres drets d’oposició, d’accés, de 
rectificació i de cancel·lació dirigint un escrit a la Diputació de Tarragona (Passeig de Sant Antoni, 100 – 43003 Tarragona) o 
enviant un correu electrònic a l’adreça protecciodades@dipta.cat 
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7.DECLARACIÓ JURADA DEL SOL·LICITANT O REPRESENTANT LEGAL 
 
En/Na  

com a pare com a pare/mare/tutor declara que son certes 
les dades que fa constar en el present document. 

 

 

Tortosa:  de  de  
     

Signatura del pare/mare o tutor si l’alumne/a és menor d’edat 
 
Descripció i característiques 
 
A qui va adreçat 
- Persones que volen preparar la prova d’accés al Grau Superior com a complement d’altres estudis musicals (directors, instrumentistes, 
professors de llenguatge musical, actors, coristes, ballarins, etc.) 
- Professors especialistes de música que no han tingut una preparació específica en cant dins dels estudis de Magisteri, els quals hauran de cantar 
i tenir recursos per a fer cantar als alumnes. 
- Persones en general que poden o no estar interessades en seguir estudis professionals. 
Requisits 
- No presentar cap patologia vocal greu i tenir coneixements elementals de lectura i/o pràctica musical. 
Accés 
- Mitjançat prova de nivell, on, en una audició, es valorarà la vocalitat i el seu sentit musical ja sigui fent alguns exercicis vocals i/o interpretant 
alguna obra a lliure elecció,  així com una entrevista personal. 
Criteris de selecció 
- Es tindran en compte els següents aspectes: salut i naturalesa vocal, coneixements d’idiomes, pràctica d’alguna altra disciplina artística. 
Estructuració del curs pont 
- La durada màxima d’estudi en el règim de Curs Pont serà de 6 anys. 
- Encara que la disciplina dels estudis de Curs Pont no estan subjectes als requisits d’exàmens i avaluacions com els estudis de Grau Professional, 
els alumnes de Curs Pont de cant hauran de participar en les activitats del centre. 
- Cada 2 cursos acadèmics es reflexionarà si l’alumne/a ha adquirit un mínim de coneixements i progressa positivament per tal de continuar en el 
curs o no.  
- L’alumne/a serà lliure de decidir en qualsevol moment la seva continuïtat en el curs. 
Càrrega lectiva 
- A cada curs l’alumne tindrà una classe setmanal individual d’una hora de durada. 
- Hi haurà dues hores al mes de pianista acompanyant per al conjunt de tots els alumnes del curs pont. La professora tindrà la potestat de decidir, 
segons les necessitats del repertori treballat, el temps de treball de cada alumne amb el pianista acompanyant. 
- Els alumnes, sota criteri del professor, podran matricular-se, com a tallers, de les assignatures de Conjunt i Escena de Grau Professional, 
sempre i quan sigui necessari impartir aquestes assignatures a causa de l’existència d’alumnes matriculats de a Grau Professional en 
l’especialitat de cant. 
 
TRIA D’ASSIGNATURES COL·LECTIVES / TALLERS 
Podeu escollir més assignatures com a taller que haureu de marcar amb una creu 
 
  Nom de l’assignatura  Cal haver aprovat Càrrega lectiva 
  Conjunt   1h 
  Interpretació i escena   1h 

 
Altres 
 

 
 


