
TEATRE MUSICAL LA GARRIGA 
 

INSCRIPCIÓ 
 

 
Curs 20 
 
Foto alumne / a 
 
Nom i cognoms  
 
Adreça i població  
 
 
 
Correu electrònic: Personal 
 
 Familiar 1     Familiar 2 
 
Mòbil:  Personal Familiar 1 Familiar 2 
 
Data naixement i curs escolar 
 
Grup: Petits Mitjans Joves Adults 
 
 Petits (1r - 3r Primària): Dilluns 17.15h a 18.45h / 50 € mes.  
 Mitjans (4t - 6è Primària): Dissabtes 9.30h a 12.45h /  65 € mes. 
 Joves (1r ESO - 2n BATX): Dissabtes 10.30h a 13.45h / 65 € mes. 
 Adults (+18 anys): Dilluns 20h a 22h /  55 € mes. 
*El professorat es reserva el dret de decidir el grup més adequat per a cada alumne. 
 
Com ens has conegut? 
 
Amic/ familiar Cartell Flyer Correu electrònic  
 

Cobrament en efectiu el dia de la primera classe de cada mes. 
 
Transferència bancària al número de compte ES56 3025 0002 4614 3324 6009 de la Caixa 
d'Enginyers a nom de Francesca Masclans Badia.  

 
Matrícula (una per família):  Antics alumnes: 30€ any 
 Nous alumnes: 40€ any 
 
Descomptes a les quotes mensuals (no acumulables):  Segon germà o familiar directe: 10% 
  Soci de El Casino de La Garriga: 10% 
 
Calendari de classes segons el curs escolar i les festes locals de La Garriga. 
Puntualment, a l'hora de l'inici de la classe, s'ha d'estar vestit amb roba adequada a l'aula. 
Pel bon funcionament del curs, si no es pot assistir a classe cal avisar a:  
 659 382 293  Francesca Masclans Badia 
 609 653 300  David Cuspinera Viñas 
Per donar-se de baixa s'ha d'avisar amb un mes d'antelació. 
 
Envia aquest formulari i la còpia del pagament de la matrícula a francescamasclans@hotmail.es. 
 
        No permeto que s'utilitzin imatges d’aquest alumne de classes, assajos i espectacles per difondre l'activitat de l'escola. 

        No vull estar informat de les novetats i notícies del Teatre Musical al Casino de la Garriga. 
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