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PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL: En compliment del nou Reglament General de Protecció de dades, t'informem del següent: El 
responsable de les dades facilitades lliurement és Institut del Teatre C.I.F.: P5800024A amb seu a Plaça Margarida Xirgu s/n, 08004 Barcelona, 
telèfon 664 363 408  i correu electrònic apae@institutdelteatre.cat . En nom de l'organització tractem la informació que ens facilites per tal d'oferir 
el servei sol·licitat. La finalitat d’aquest fitxer és facilitar la gestió dels serveis i activitats que s’ofereixen des de l’entitat. Les dades proporcionades 
es conservaran mentre es mantingui la relació durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. Les dades no se cediran a tercers 
excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal.Tens dret a obtenir confirmació sobre si el Institut del Teatre estem tractant les teves dades 
personals per tant tens dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no 
siguin necessaris. Així mateix sol·licitem la teva autorització per oferir serveis relacionats amb els sol·licitats. 

AULA PEDAGÒGICA D’ARTS ESCÈNIQUES CURS 2019-2020 
 

Dad DI.    Dades personals alumne 

Cognoms i nom:  

NIF(majors de 14 anys): Domicili: 

Telèfon (majors de 18 anys): Població:                                    CP: 

Correu electrònic (majors de 18 anys):  

Lloc i data naixement:  

 

Dad DI.    Dades personals mare / pare/ tutor legal en el cas dels menors de 18 anys 

Cognoms i nom:  

NIF: Domicili: 

Telèfon: Població:                                    CP: 

Correu electrònic:  

Lloc i data naixement:  

 

Em matriculo pel curs o cursos: (marcar amb una creu quins) 

 SENSIBILITZACIÓ ARTÍSTICA PLURIDISCIPLINAR (nascuts 2014-2015) 

Iniciació a la dansa i el teatre: dilluns de 17:30H a 18:30H  

 
ENSENYAMENTS BÀSICS  

Bàsic Dansa 1 (nascuts 2011-2013): dimarts i dijous de 17:30H a 18:30H  

Bàsic Teatre 1 (nascuts 2011-2013): dilluns i dimecres de 17:30H a 18:30H  

Bàsic Dansa 2 (nascuts 2008-2010): dimarts i dijous de 18:30H a 19:30H  

Bàsic Teatre 2 (nascuts 2008-2010): dilluns i dimecres de 17:30H a 18:30H  

 
ENSENYAMENTS AVANÇATS (nascuts 2002-2007) 

Avançat Dansa: dilluns i dimecres de 18:30H a 20H  

Avançat Teatre: dilluns i dimecres de 18:30H a 20H  

 
FORMACIÓ PER A JOVES I ADULTS (majors de 18 anys) 

Taller Dansa creativa per adults dilluns de 20:00H a 21:30H  

Taller Teatre per adults dimecres de 20:00H a 21:30H  

Dansa contemporània per adults dijous de 19:30H a 21H  

 
Data:         Signatura: 
 


