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INSCRICIÓN DE MATRÍCULA – Nº……..
ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE CUNTIS CURSO 2021-2022
MARQUE O QUE PROCEDA:

___ MATRICULADA/O NO 2020-2021

___ NOVO INGRESO

DATOS DO/A ALUMNO/A
Nome e apelidos………………………………………………… D.N.I………………………
Enderezo………………………………………………………………………………………….
Idade……………………. Data de nacemento…………………………………….................
Teléfono fixo……………………………… Teléfono móbil……………………………………
Correo electrónico……………………………………………………………………………….
DATOS DO/A RESPONSABLE LEGAL
Nome e apelidos………………………………………………… D.N.I………………………
Enderezo………………………………………………………………………………………….
Teléfono fixo…………………………………..Teléfono móbil………………………………..
Correo electrónico……………………………………………………………………………….
MATERIAS (marcar cun X o que proceda)
Música e movemento
Práctica instrumental1………………………………………………………………..
Linguaxe musical
Actividades de conxunto
Práctica instrumental2………………………… , …………………………………...
Linguaxe musical
Actividades de conxunto3……………………………………………………………
Materias soltas4………………………………………………………………………..
Cuntis, …………… de …………………..de 20.…
Asdo:

1

Indicar un instrumento dos seguintes: piano, teclado, batería, guitarra española e eléctrica, baixo eléctrico, saxofón,
clarinete, acordeón, violín, trompeta, trombón, bombardino, tuba, trompa, saxo alto, saxo tenor, clarinete, frauta
traveseira, xilófono...
2
Indicar dous instrumentos dos anteriores
3
Escoller entre agrupación vocal ou agrupación instrumental
4
Indicar cales de entre todas as que se ofertan
SR. ALCALDE DO CONCELLO DE CUNTIS
AVISO LEGAL. Infórmaselle que os seus datos persoais serán incluídos nos seguintes ficheiros cuxo responsable é o Concello de Cuntis: Actividades de cultura e mocidade
cuxa finalidade é a promoción, organización, desenvolvemento e seguimento de actividades de cultura, mocidade e dinamización do medio rural.
Se non autoriza que se inclúa a súa imaxe nas fotografías que se realicen durante a actividade programada e a súa posterior publicación nas páxinas web do Concello:
www.concellodecuntis.org www.facebook.com/omixc Sinale este recadro
Poderá exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, oposición e cancelación dirixíndose ao Concello de Cuntis, Departamento de Cultura, Praza da Constitución, s/n,
36670 Cuntis, Pontevedra ou ao correo electrónico: omix@concellodecuntis.es
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Documentación acreditativa da identidade para novo ingreso:
a) Se o/a solicitante é unha persoa adulta, fotocopia do DNI ou pasaporte.
b) Se o/a solicitante é menor de idade:
– Libro de Familia onde apareza o/a alumno/a para o que se solicita
o ingreso.
-

Fotocopias do documento nacional de identidade ou pasaporte das
persoas que exerzan a patria potestade ou titoría e no caso que
proceda acreditación documental destes feitos.

SR. ALCALDE DO CONCELLO DE CUNTIS
AVISO LEGAL. Infórmaselle que os seus datos persoais serán incluídos nos seguintes ficheiros cuxo responsable é o Concello de Cuntis: Actividades de cultura e mocidade
cuxa finalidade é a promoción, organización, desenvolvemento e seguimento de actividades de cultura, mocidade e dinamización do medio rural.
Se non autoriza que se inclúa a súa imaxe nas fotografías que se realicen durante a actividade programada e a súa posterior publicación nas páxinas web do Concello:
www.concellodecuntis.org www.facebook.com/omixc Sinale este recadro
Poderá exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, oposición e cancelación dirixíndose ao Concello de Cuntis, Departamento de Cultura, Praza da Constitución, s/n,
36670 Cuntis, Pontevedra ou ao correo electrónico: omix@concellodecuntis.es

