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Código do alumno

A cubrir pola Escola de Música de Salcedo

SOLICITUDE DE RESERVA DE MATRÍCULA

 
 
Don/a

con D.N.I. nº como pai, nai ou titor legal do alumno  cuxos datos  
figuran a continuación, solicita á dirección da Escola de Música de Salcedo a reserva de 

matrícula para o curso escolar 2013/2014 nas materias que se indican, acolléndose ao 

desconto do 10% no importe delas durante os meses de setembro, outubro, novembro e 

decembro de 2013. 

Así mesmo comprométese a manter matriculado o alumno ata a finalización do curso 

escolar 2013/2014 e que en caso de solicitar a baixa antes do 30 de xuño de 2014 se lle 

cargarán todos os descontos indicados no parágrafo anterior.  

Nome e Apelidos

N.I.F.: Idade: / /

Domicilio nº

Poboación C.P.

e-mail alumno

e-mail pais

Data de nacemento

Teléfono fixo

DATOS DO ALUMNO

Móvil do alumno Móvil do pai Móvil da nai

  

Música e Movemento Grupo Percusión Percusión Tradicional

Linguaxe Musical Bombardino Piano

Linguaxe Musical Adultos Clarinete Piano Complementario

Análise Contrabaixo Saxofón

Armonía Fagot Trombón

Canto Coral Frauta Trompa

Gaita e Percusión Tradicional Gaita Trompeta

Banda Xuvenil o Infantil Oboe Tuba

Coral Polifónica Percusión Violonchelo

MATERIAS OFERTADAS

  
DATOS BANCARIOS

Entidade Oficina D.C. Conta

Titular:

 

Ten pensado presentarse ás probas de acceso a Grao Medio?  □ Si □ Non 

Salcedo, de de

Recibido pola Asociación. Asinado polo interesado/a

 
 
Consonte co disposto na Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal,  informase que os datos, imaxes 
e videos serán tratados de xeito confidencial. Poderán ser incorporados aos ficheiros da Asociación, con obxeto de seren utilizados para ás 

xestións dá  mesma,  autorizando a Xunta Directiva dá Asociación Músico Cultural San Martiño, a poder publicar imáxes e videos  na páxina 
web ou en carteis e filmacións por motivo de actuacións musicais ou por actividades de carácter formativo ou pedagóxico realizadas por a 
Escola de Música ou por a devandita Asociación. O interesado poderá, en calquera momento, exercer os dereitos de acceso, cancelació n, 

rectificación e oposición, comunicándoo mediante escrito que deberá presentar na Oficina da Asociación  
 

Escola de Música de Salcedo        
Inscrita no Rexistro de Escolas de Música da Xunta de Galicia 
Código do Centro:  36024732        


