
BUTLLETÍ D’INSCRIPCIÓ COM A SOCI
Associació del Professorat de Música de Primària i Secundària de la Comunitat Valenciana

AULODIA 

Dades Personals

NOM I COGNOM:

DNI: DATA NAIXEMENT: TELF. MÒB 

DOMICILI: Nº: 

POBLACIÓ: CP: TELF FIX:

CORREU ELECTRÒNIC: 

Dades Professionals

CENTRE DE TREBALL:

LOCALITAT:

ADREÇA: TELÈFON:  CODI CENTRE:

Titulació Requerida

TÍTOL UNIVERSITARI: ANY:

TITULACIÓ CONSERVATORI:     

OPOSICIÓ: ANY: 

Dades Bancàries
CODIGO IBAN ENTITAT SUCURSAL CC Nº COMPTE

CUOTA ANUAL: 40 €
      

          ,   de   de 

FDO: 

FES-TE SOCI D’AULODIA. 
T’ESTEM ESPERANT!

Per tal de tramitar l'alta de soci, ompli aquest butlletí  
i envia’l per correu electrònic a:

aulodia@aulodia.org
Cal enviar també la fotocòpia del títol de Mestre/a i el
document que acredite l’especialitat de música que tens.
D’altra banda, cal que dones l’autorització de pagament al banc.

En compliment del que estableix la Llei Orgànica 15/1999 , de 13 de desembre , de Protecció de Dades de Caràcter Personal l'informem 
que les seues dades personals quedaran incorporades i seran tractades en els fitxers d'AULODIA.ASSOCIACIÓ DE PROFESSORAT DE 
MÚSICA DE PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA DE LA COMUNITAT VALENCIANA, amb la finalitat de poder atendre els objectius propis 
de l'entitat, pel que fa a la seua relació amb associats. Així mateix, se l'informa que aquestes dades podran ser transmesos a tercers, quan 
es tracte de prestar serveis addicionals per part de l'Administració i altres organitzacions governamentals que ho puguin requerir. 
L'informem de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seues dades de caràcter personal 
sol·licitant-ho a través del correu electrònic aulodia@aulodia.org adjuntat una còpia del seu DNI dirigida al Responsable del Fitxer.

ELEMENTAL MITJÀ SUPERIOR

PUBLIC PRIVAT CONCERTAT



DOCUMENT PER AL BANC
BUTLLETÍ DE DOMICILACIÓ BANCÀRIA

Associació del Professorat de Música de Primària i Secundària de la Comunitat Valenciana

AULODIA 

Sr. Director del Banc/Caixa

Senyors:

Els agrairé que, amb càrrec al meu compte/llibreta, atenguen els rebuts que els presentarà 
l’Associació de Professorat de Primària i Secundària de la Comunitat Valenciana per al pagament
de la meua suscripció. 

TITULAR:

DADES BANCÀRIES:

CODIGO IBAN ENTITAT SUCURSAL CC Nº COMPTE

          ,   de   de 

FDO: 
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