SOLICITUDE DE PRAZA
CURSO ACADÉMICO 2021/22

NOME e APELIDOS do/a ALUMNO/A: (achegar FOTOCOPIA DNI)

Data de nacemento:

DNI:

Teléfono MOBIL por orde de preferencia: ...................................................................................
Autorizo a ASOCIACIÓN CULTURAL E SOCIAL DE CHAPELA
a incluír no grupo de whatsApp de alumnos/as o/os número/s de móbil Sinatura:
indicados nesta solicitude de matrícula.
Enderezo:

Código Postal:

Enderezo electrónico:

IBAN: ES ...........................................................................................................................................................
Autorizo a ASOCIACIÓN CULTURAL E SOCIAL DE CHAPELA a enviar ordes á miña entidade financeira para
cargar os importes correspondentes:
Sinatura:
Cuota de socio/a (20€/ano/curso)
Cuota por actividades
Nome do SOCIO/A (achegar fotocopia DNI):

Nº Socio/a:

Necesidades específicas de apoio educativo do alumno/a:
Dislexia

TDAH

TEA

Alerxias: .............................

Outros: ........................

........................................................

ACTIVIDADES
MÚSICA E MOVEMENTO: Ensino musical a través do xogo, o descubrimento e desenvolvemento das
capacidades expresivas, musicais e motrices. 1 hora/semana
3 ANOS

4 ANOS

5 ANOS

INICIACIÓN Á LINGUAXE MUSICAL: Vivir, sentir, experimentar, imitar, crear para despois aprender a
simboloxía que representa a partitura. 1 hora/semana
6 ANOS

7 ANOS

LINGUAXE MUSICAL: Desenvolvemento das capacidades de ritmo e lectura que lle permita ao alumnado
enriquecer a súa relación coa música. 1 hora 2 dias/semana
1º CURSO

2º CURSO

ACCESO AO CONSERVATORIO

3º CURSO

4º CURSO

LINGUAXE MUSICAL ADULTOS 1,5 horas/semana

INSTRUMENTO 45 min/semana (marca 3 por orde de preferencia):

Escoller horario
Mañá

........................................................................................................................................................
MUSICA DE CAMARA

BANDA DE MÚSICA

GRUPO DE GAITAS

GRUPO DE PANDEIRETAS

Tarde

Horarios ocupados polo alumno/a: ...............................................................................................................................

Normas xerais:
O pagamento realizarase os 5 primeiros días do curso mediante domiciliación bancaria. A falta de
pagamento implicará a baixa automática no curso.
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.
A sinatura do impreso de matrícula conleva a aceptación das normas xerais da Escola.
Autorización informada para o uso do dereito de imaxe do alumnado
Autorizo

Non autorizo

De conformidade co establecido no artigo 5.1. da Lei Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Persoal,
declaro coñecer os seguintes dereitos que me foron debidamente informados:
As imaxes tomadas serán incorporadas a un ficheiro con custodia corresponde ao centro educativo, que
poderá tratar as mesmas e facer uso delas no exercicio das súas funcións educativas, mediante a publicación nos
seguintes medios:
Páxina web da Asociación Cultural e Social de Chapela e/ou revistas ou publicacións educativas.
Montaxes multimedia (CD ou DVD con fotos, películas, etc.) para difusión e promoción da Escola de Música
de Chapela.
Documentos informativos da Asociación Cultural e Social de Chapela, como cartas de servizos,
dípticos/trípticos informativos, carteis, programas de man, promocionais de actividades, etc.
Informes, documentos ou solicitudes destinados a outras administracións públicas.
A non autorización expresada anteriormente será tida en conta polo centro a efectos de evitar no posible
a toma de imaxes do alumno/a, ou no seu caso a distorsionar os seus trazos diferenciadores cando na foto concorra
a súa imaxe coa doutros alumnos/as cuxos familiares si autorizasen, nos termos aquí previstos, ao uso, tratamento e
cesión da súa imaxe.
En calquera momento podo acceder ás imaxes e a fin de exercer os meus dereitos de acceso,
rectificación, cancelación e oposición, mediante escrito dirixido á directora do centro e presentando na secretaría do
centro.

Sinatura:

PREZOS:

#

Matrícula/Cuota de Socio/a: 20€ anuais por unidade familiar. Unidade familiar = mesmo domicilio.

#

Música e movemento, Linguaxe musical, Grupo de gaitas e Grupo pandeiretas 15€/mes*

#

Musica de Cámara:
2 persoas 27€/mes, 3 persoas 18€/mes, 4 persoas 13,50€/mes 5 persoas 10,80€/mes*

#

Curso pack (Linguaxe musical + instrumento): 52.50€/mes*

#

Curso pack subvencionado (Linguaxe musical + banda + instrumento) : 31.50€/mes*

#

Instrumento 37€/mes*

#

#

Aluguer instrumento 10€/mes*

Desconto familiar: Aplicase -5% en actividades non subvencionadas cando hai máis dun alumno/a
matriculado por unidade familiar *

* Os non socios/as pagarán 5€ máis por actividade.

