INSTRUCCIÓNS PARA CUMPLIMENTAR O IMPRESO DE MATRÍCULA E IMPORTE DAS TAXAS
•
•

Descargar o impreso de matrícula e cumplimentalo.
Lembren adxuntar:
o CERTIFICADO BANCARIO DE TITULARIDADE DA CONTA.
Menores de 18 anos:
o Fotocopia do D.N.I. dun dos país ou titores
o Fotocopia do libro de familia
Maiores de 18 anos:
o Fotocopia do D.N.I.
• Enviar toda a documentación ao seguinte enderzo electrónico: escolademusica@burela.org
PARA MAIS INFORMACIÓN PODE CHAMAR AO NÚMERO DE TELÉFONO: 607.423.721

INFORMACIÓN SOBRE TAXAS:
Taxa de matrícula do alumnado de Formación Integral e Non Integral: 246’53 €, que se fará efectiva nun pago
único, no primeiro trimestre do curso académico ou ser fraccionada en dous pagos de 123’27€ cada un, ou tres, de
82’18€ cada un, que se farán efectivos, no primeiro, segundo e terceiro trimestres do curso académico.
No suposto de que, dentro da mesma unidade familiar, se matricule un segundo ou máis alumnos, a taxa que se
establece é de 123’27 € por cada un destes alumnos, que se fará efectiva no primeiro trimestre do curso académico.
Poderá ser fraccionada en dous pagos de 61’64€, ou tres de 41’09€, que se abonarán nos prazos establecidos
anteriormente.
- Matrícula de alumnado en Agrupacións: 80’00 € que se fará efectivo durante o primeiro trimestre do curso
académico.
Enténdese por “Agrupación” un conxunto estable de alumnado da Escola Municipal de Música que ten como
obxectivo a potenciación dun apartado da educación, formación e difusión musical. As agrupacións son a Orquestra
da Escola Municipal de Música, a Banda da Escola Municipal de Música, o Coro, e o Taller/Aula de Jazz, así como
calquera outra que se contemple no Regulamento da Escola Municipal de Música ou na Programación Xeral Anual do
correspondente curso académico. Nas mesmas poderán integrarse persoas que teñan sido alumnos así como
alumnado que só se matricule neste apartado.
No caso de que na mesma unidade familiar haxa alumnos matriculados con distintas taxas, o 50% de desconto
efectuarase na sobre a taxa mais baixa.

- Matrícula de antigos alumnos da Escola que colaboren coas Agrupacións da Escola: un pago único no primeiro
trimestre do curso de 15’00 €.

Concello de Burela Curso 2020- 2021
ESCOLA DE MÚSICA MUNICIPAL
IMPRESO PARA A SOLICITUDE DE MATRÍCULA
PARA NOVOS ALUMNOS (PRAZO DO 1 AO 30 DE SETEMBRO)

D./ª .................................................................................................. .con DNI ........................................
enterado /a da apertura do prazo de matrícula na ESCOLA DE MUSICA para o curso 2020 - 2021.

Solicita a inscrición como alumno de:
Apelidos: _______________________________ Nome: ________ Data nacemento: _____________
Enderezo: ________________________________________________ Localidade: ______________
Tfno.fixo:______________Tfno.Móbil______________EMAIL________________________________

Na modalidade (márquese cun x):
FORMACIÓN
INTEGRAL

FORMACIÓN
NON INTEGRAL

ANTIGOS
ALUMNOS

AGRUPACIÓNS

Instrumento:

VIOLÍN
VIOLA
VIOLONCHELO

FRAUTA
CLARINETE
ÓBOE

TROMPA
TROMPETA
TROMBÓN

CONTRABAIXO

FAGOT

TUBA

PIANO
PERCUSIÓN
SAXOFÓN
GUITARRA
CANTO

Etapa:
MENORES DE 8 ANOS
(MÚSICA E MOVEMENTO)

MAIORES DE 8 ANOS

FORMACIÓN DE
ADULTOS

Solicita que se domicilien os recibos que a continuación especifico, polo concepto de
MATRÍCULA NA ESCOLA DE MÚSICA MUNICIPAL DE BURELA.
MARQUE UNHA DAS MODALIDADES DE PAGO:
o ÚNICO (Outubro) ,por importe de …………………………………………………………………€
o DOUS PRAZOS (Outubro e Marzo), por importe de ……………………………………………€
o TRES PRAZOS ( Outubro, Marzo e maio), por importe de ……………………………….……€
DATOS
BANCARIOS

Documentación a presentar por todos:
1. CERTIFICADO BANCARIO DE TITULARIDADE DA CONTA.
2. Maiores de 18 anos: fotocopia do D.N.I.
So para alumnos novos:
3. Fotocopia do D.N.I. dun dos país ou titores (Matriculados por primeira vez).
4. Fotocopia do libro de familia (Matriculados por primeira vez).

O recurso educativo/páxina web é de carácter universal, gratuíto e aberto, estando suxeito, exclusivamente,
a un uso educativo non comercial. As accións, produtos e utilidades derivadas da súa utilización non
poderán, en consecuencia, xerar ningún tipo de lucro. Polo cal, AUTORIZO a ESCOLA DE MÚSICA
MUNICIPAL DE BURELA a publicación da imaxe do meu fillo/a nos recursos educativos, paxina web do
centro: SI
NON

Burela a, ____do mes ___________do ano,______ ás:………… horas Sinatura:

En cumprimento da Lei Orgánica de Protección de Datos de Carácter Persoal (LOPD), informámoslle de que os seus datos persoais
foron incorporados en ficheiros titularidade do Concello de Burela a finalidade da cal é a xestión da Escola de Música Municipal. Vd.
ten a posibilidade de exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición previstos na lei dirixíndose a Concello de
Burela, Praza Eijo Garay, 20, Burela.
Rúa Fontela, nº 33. – Telf. 982 58 07 20 -- 27880 BURELA

