MATRÍCULA CURSO 2018-2019

Datos alumno/a (Axuntar fotocopia DNI.):
Nome e apelidos: _______________________________________________________________
NIF/NIE: ______________________________ Data de nacemento: ______________________
Socio/a (Axuntar fotocopia DNI.): ______________________________________________________
Teléfono Móbil por orde de preferencia: ____________________________________________
E-mail: _______________________________________________________________________
Dirección: ___________________________________________________ C. Postal: ________
 THE MUSIC CLASS (0-5 anos): Música para bebés onde xogan, cantan e bailan en inglés. A actividade
realizase acompañado polos pais fortalecendo o vínculo afectivo cos pequenos mentres estes aprenden.

 MÚSICA E MOVEMENTO: Ensino musical a través do xogo, o descubrimento e desenvolvemento das
capacidades expresivas, musicais e motrices.

o 3 ANOS
o 4 ANOS
o 5 ANOS
 MÚSICA CO TEU RITMO: Adquirir os coñecementos esenciais ao nivel educativo que lle permita ao
alumnado enriquecer a súa relación coa música.

 MUSICALÍZATE: Axúdate da música para mellorar os sentidos vitais.
 INICIACIÓN Á LINGUAXE MUSICAL: Vivir, sentir, experimentar, imitar, crear para despois aprender a
simboloxía que a representa (partitura).

o 6 ANOS
o 7 ANOS
 LINGUAXE MUSICAL: Desenvolvemento das capacidades de ritmo e lectura que lle permita ao alumnado
enriquecer a súa relación coa música.

o 1º CURSO
o 2º CURSO
o 3º CURSO
o 4º CURSO
o ACCESO Ó CONSERVATORIO
o PROXETO MUSICAL
 LINGUAXE MUSICAL ADULTOS
 INSTRUMENTO (marca 3 por orde de preferencia):
..................................................................................................................................................





CLASE COLECTIVA DE INSTRUMENTO
GRUPO DE GAITAS
GRUPO DE PANDEIRETAS
BANDA DE MÚSICA

 Horario de mañá

Horario de tarde

NORMAS XERAIS:















A praza nun instrumento será por orde de entrega de matrícula.
A orde de matrícula para a elección de horario de instrumento será mediante sorteo público.
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 8 de cada mes na oficina
da Escola de música de Chapela. De non ser así cargarase o recibo correspondente.
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, audicións colectivas, …) polo que poderán ser modificados ao longo do
curso.
Só se poderá cambiar de especialidade instrumental previo pedimento por escrito do interesado/a, e deberá
ser aprobado polo Centro.
Cando un alumno/a non poida acudir á 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, deberá solicitarse
na Oficina unha cita.
A sinatura do impreso de matrícula conleva a aceptación das normas xerais da Escola de música de
Chapela.

PREZOS:




Matrícula/Cota de Socio/a: 20€ anuais e por unidade familiar. Unidade familiar = mesmo domicilio.
Cotas mensuais para socios/as (non socios/as +5€/materia):
o Música e movemento, Linguaxe musical, Grupo de gaitas. 15€/mes
o Grupo de pandeiretas: 12€/mes.
o Música de cámara/ Clase colectiva de instrumento (grupo mínimo 4 alumnos/as): 10€/mes.
o Curso pack (Linguaxe musical, coro, instrumento): 49€/mes.
o Curso pack subvencionado (Linguaxe musical, banda, instrumento): 30€/mes.
o Instrumento 34€/mes.
o Aluguer instrumento 7€/mes.
o Desconto familiar: a partir do segundo alumno/a matriculado no centro terá un desconto de 3€ en
materias non subvencionadas.
o Un alumno/a será subvencionado cando asista a algún dos grupos da escola (Banda-escola, Banda
de música, Grupo de gaitas ou Grupo de pandeireteiras.
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/a alumno/a
O seu enderezo
Código postal - Cidade
Provincia e País

*
*
*
*

PONTEVEDRA - ESPAÑA

Nome do/a socio/a
O seu número de conta

*

Nome do acredor

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

*
Enderezo
Código Postal - Cidade
Provincia e País

*
*
*

ES19001G36163863
PIÑEIRAL Nº 22 - AVENIDA REDONDELA Nº 17
36320 CHAPELA - PONTEVEDRA
PONTEVEDRA - ESPANA

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.

AUTORIZACIÓN Á PUBLICACIÓN DE IMAXES
DATOS DO/A PARTICIPANTE:
NOME E APELIDOS: __________________________________________________________________________
DNI ___________________________________TELÉFONO ___________________________________________
DATOS DO PAI / NAI / TITOR LEGAL (No caso de que sexan menores de idade)
NOME E APELIDOS: __________________________________________________________________________
DNI ___________________________________TELÉFONO ____________________________________________
En cumprimento da L.O. 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Persoal e o seu regulamento de
desenvolvemento RD1720/2007, indicámoslle que as imaxes e/ou vídeos nos que vostede participa ou nos facilita de
forma voluntaria, incorporaranse a ficheiros automatizados coa finalidade de tratamento de imaxes para a súa
posterior publicación nas redes sociais, folletos informativos, páxinas web, tv, exposicións públicas por parte de
Asociación Cultural e Social de Chapela (Escola de música de Chapela), titular dos devanditos ficheiros. Calquera
cesión dos seus datos persoais a terceiros que esixa do seu previo consentimento, seralle debidamente comunicado.
Estas publicacións nas redes teñen carácter universal, gratuítas e abertas, estando suxeitas exclusivamente a un uso
educativo non comercial. As accións, produtos e utilidades derivadas da súa utilización non poderán xerar ningún tipo
de lucro. Pode exercer o dereito de acceso, rectificación, cancelación e oposición ao tratamento dos seus datos a
través dos medios postos á súa disposición mediante escrito (achegando fotocopia DNI) dirixido a: ASOCIACIÓN
CULTURAL DE CHAPELA, PIÑEIRAL Nº 22 - 36320 CHAPELA - REDONDELA (PONTEVEDRA) ou ESCOLA DE
MÚSICA DE CHAPELA, AVENIDA DE REDONDELA Nº 17 - 36320 CHAPELA - REDONDELA (PONTEVEDRA).

Autorizo á inclusión do número de móbil ________________________________, nun grupo de whatsapp para
comunicacións durante o curso 2018 - 2019. Durante o curso quen o desexe tamén poderá recibir as notificacións
mediante a aplicación TokApp (esta aplicación so permitirá recibir mensaxes do centro. Se vostede precisa facer
calquera consulta á escola debe facelo de forma privada no número 636 12 46 35) Con esta aplicación queremos
evitar as mensaxes innecesarias de resposta tan molestas dos grupos de whatsapp.

En CHAPELA, a _____ de ___________________________________do 201___

Asdo._____________________________

