FOTO
MATRÍCULA CURSO 2017-2018

ADXUNTAR FOTOCOPÌA DNI

E SOCIO/A

MÚSICA E MOVEMENTO



Nº SOCIO/A

2 ANOS

3 ANOS

4 ANOS

5 ANOS

INICIACIÓN Á LINGUAXE MUSICAL
6 ANOS
7 ANOS
o Linguaxe musical (1 hora semanal)
o Instrumento (1 hora=2 alumnos/as ou 30 minutos semanais) ________________________________
o Coro (30min/semanais) / Banda de música (1 hora semanal)
LINGUAXE MUSICAL
o
o
o

1º CURSO

2º CURSO

3º CURSO

4º CURSO

Linguaxe musical (2 horas semanais)
Coro/Banda de música (1 hora semanal)
Instrumento (45 minutos semanais) ____________________________________________________

PROXECTO MUSICAL (5º CURSO)
o Proposta para o traballo de fin de grado elemental, baseado na análise, contexto, lectura e
interpretación de formas musicais (2 horas semanais)
o Coro/Banda de música (1 hora semanal)
o Instrumento (45 minutos semanais) ____________________________________________________
LINGUAXE MUSICAL ADULTOS
MÚSICA DE CÁMARA
GRUPO DE GAITAS
GRUPO DE PANDEIRETAS ADULTO/XUVENIL
ACORDEÓN
OUTROSCURSOS________________________________________________________________________

NORMAS XERAIS:














A praza nun instrumento así como a elección do seu horario será por orde de entrega de matrícula.
En calquera caso, a preferencia por un horario e/ou profesor/a non é un dereito.
O pagamento realizarase por mes anticipado mediante cargo bancario o 10 de cada mes. A falta de
pagamento dunha mensualidade implicará a baixa automática na escola.
As solicitudes de baixa deberán ser presentadas sempre por escrito e antes do día 9 de cada mes na Escola
de música de Chapela. De non ser así cargarase o recibo correspondente ao mes seguinte.
Ás clases só poderán asistir aqueles/as alumnos/as matriculados/as na Escola, que teñan aboado os
importes correspondentes ás taxas de matrícula e as mensualidades nos prazos establecidos. Os usuarios
que non teñan pagado as cotas correspondentes serán dados de baixa automaticamente.
As clases impartiranse nas instalacións da Escola de Música de Chapela (Avenida Redondela nº17 36320
Chapela) durante o curso escolar, respetando os períodos vacacionais do calendario escolar establecido pola
Consellería de Educación da Xunta de Galicia no curso escolar.
A asistencia ás clases debe ser regular. No caso de ausencias ou incumprimento das normas que regula o
Proxecto educativo do Centro pode tramitarse a baixa.
A Estrutura e o Plan de estudos pode facer necesaria a flexibilidade nos horarios (reestruturación de grupos,
promoción dos niveis de ensino, audición colectivas, …) polo que poderán ser modificados ao longo do curso.
Só se poderá cambiar de especialidade instrumental por motivos xustificados e previo pedimento razoado por
escrito do interesado/a, acompañado do informe do profesor/a, e que deberá ser aprobado polo Centro.
Cando un alumno/a non poida acudir a clase, prégase sempre que sexa posible, que se realice a
correspondente comunicación ao centro coa maior antelación posible.
Para a comunicación co equipo directivo e o profesorado da Escola de música de Chapela, deberán
respectarse os horarios de atención ao público exposto na Oficina.
A sinatura do impreso de matrícula conleva a aceptación das normas xerais da Escola de música de
Chapela.

PREZOS:




Matrícula/Cuota de Socio/a: 20€ anuais e por unidade familiar. Unidade familiar=mesmo domicilio
Cuotas mensuais para socios/as (non socios/as +5€/materia):
o Música e movemento, Linguaxe musical, Grupo de gaitas, Grupo de pandeiretas: 15€/mes.
o Música de cámara (grupo mínimo 4 alumnos/as): 9€/mes.
o Curso pack (Linguaxe musical, coro, instrumento): 48€/mes.
o Curso pack subvencionado (Linguaxe musical, banda, instrumento): 30€/mes.
o Instrumento 33€/mes.
o Aluguer instrumento 6€/mes.
o Desconto familiar: a partir do segundo alumno/a matriculado no centro terá un desconto de 3€ en
materias non subvencionadas.
SINATURA DO/A PROXENITOR/A (SOCIO/A)

ORDE DE DOMICILIACIÓN DE DÉBITO DIRECTO SEPA
Nº SOCIO/A:

Mediante a sinatura deste formulario de Orde de Domiciliación, Vostede autoriza a ASOCIACION CULTURAL E
SOCIAL DE CHAPELA a enviar ordes á súa entidade financeira para cargar os importes correspondentes na súa
conta de acordo coas ordes de ASOCIACION CULTURAL E SOCIAL DE CHAPELA. Como parte dos seus dereitos,
ten dereito a ser reembolsado pola súa entidade financeira de acordo cos termos e condicións do contrato subscrito
coa súa entidade financeira. Devandito reembolso deberá reclamarse nun prazo de 8 semanas a partir da data na
que se realizou cargo na súa conta. Por favor reencha todos os campos sinalados cun *
Nome do alumno/a

*
Nome do debedor /dos debedores

O seu enderezo

*
Nome da rúa e número
*
Código postal Cidade
*

ESPANA

País

Nome do socio/a
Persoa en cuxo nome se realiza o pagamento
O seu número de conta

*
Número de conta – IBAN
*
SWIFT BIC

Nome do acredor

ASOC. CULT. E SOC. DE CHAPELA - ESCOLA DE MUSICA DE CHAPELA

Nome do acredor
*

ES19001G36163863

Identificador do acredor
*

BARRIO IGREXA 22 - AVENIDA REDONDELA 17

Nome da rúa e número
*

36320 CHAPELA PONTEVEDRA

Código postal Cidade
*

ESPANA

País
Tipo de pagamento
Pagamento periódico

pagamento único

Localidade
Sinatura/s

Data

Localidade onde asina

Por favor, asine aquí

Nota: A información adicional sobre dos seus dereitos concernentes a orde de domiciliación arriba indicada
atópanse á súa disposición na súa entidade.

Estimada familia:
Dacordo co establecido, e por esixencia da actual lexislación sobre Protección de Datos de Carácter Persoal (LOPD.
15/1999), é a nosa obriga solicitarlles o seu consentimento co obxecto de manter os seus datos nos nosos ficheiros,
relacionados con diferentes actividades da Escola.
Don/Dona
______________________________________________________________________________________
Pai/nai/titor/ora da/o alumna/o ___________________________________________________________________
Si
Non
AUTORIZO a que a Escola de Música de Chapela utilice os meus datos e realice dentro da
súa actividade educativa as actividades que a continuación enumeramos:







Participación en todas as actividades propostas e que se levarán a cabo dentro das instalación da
Escola como noutros espazos: prazas, Auditorios, etc.
Incorporación de datos, imaxes e voz das/os alumnas/os nas publicacións informativas do centro na
televisión, radio e prensa escrita (carteis, anuncios, entrevistas, reportaxes, etc.).
Organización de encontros e intercambios con alumnas/os doutros centros educativos. Esto inclúe
viaxes e desprazamentos dun ou varios días, con posibilidade de durmir fóra de casa.
Eventos educativos relacionados coa actividade académica, os cales inclúen a fotografía da/o
alumna/o para a súa incorporación no expediente académico respectivo (campamentos, cursos de
formación, etc,).
Gravacións en audio e/ou vídeo da/o alumna/o con motivo de actividades lúdicas e/ou educativas.

AUTORIZO
Si
Non
a _________________________________________________________________
ao desprazamento a un centro de saúde no caso de que fose necesario.
Indique calquer detalle que debamos saber ante o desprazamento ó centro de saúde (alerxia, minusvalía ...) _______
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

Chapela, _____de _________________________________de 201___

Asdo: ____________________________________________________

