
  

 

 
 

MATRÍCULA PARA O CURSO 2020 / 2021 
 
 DATOS DO/A  ALUMNO/A 

 

 DATOS DO PAI / NAI / TITOR/A 
 

NOME: APELIDOS:  

DNI: TELÉFONO/S:  

ENDEREZO: 

LOCALIDADE: C. POSTAL:  

ENDEREZO ELECTRÓNICO:  

 
MATERIAS QUE SOLICITA:  

 

INICIACIÓN MUSICAL 1 (4º Ed. Infantil, 3 anos) MÚSICA E MOVEMENTO 1 (6º Ed. Infantil, 5 anos) 

INICIACIÓN MUSICAL 2 (5º Ed. Infantil, 4 anos) MÚSICA E MOVEMENTO 2 (1º Ed. Primaria, 6 anos) 

A partir de 2º de Primaria: 

LINGUAXE MUSICAL  

INSTRUMENTO (Marque 3 especialidades por orde de preferencia: 1, 2, 3) 

 ÓBOE  TROMPA  VIOLONCELLO  PERCUSIÓN 

 FRAUTA  TROMPETA  CONTRABAIXO 

 FAGOT  TROMBÓN  GUITARRA 

 CLARINETE  TUBA-BOMBARDINO  PIANO 

 SAXOFÓN   

 

 
CORO 

CONXUNTO INSTRUMENTAL (alumnado de instrumento de vento, percusión e violoncello) 

CONXUNTO INFANTIL (alumnado de 1º ano de instrumento de vento, percusión e violoncello) 

 

TOKAPP SCHOOL: As comunicacións da Escola coas familias faranse a través desta aplicación. Esta é totalmente 
gratuíta, rápida, segura e unidireccional. Deberán descargala no teléfono e rexistrarse. (Cubrir obrigatoriamente) 

Representante 1: E-mail:  

 

Teléfono:  

Representante 2: E-mail:  Teléfono:  

 

SEGUE AO DORSO 

 

NOME: APELIDOS:  

DATA NAC.:  CENTRO ESCOLAR: CURSO:  

ENFERMIDADES, DOENZAS, ALERXIAS:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

AUTORIZACIÓN PARA UTILIZACIÓN IMAXE PERSOAL: 

Como pai/nai/titor/a autorizo ao O. A. Terra de Sanxenxo á publicación da imaxe do meu fillo/a nos medios de 

comunicación e redes sociais así como naqueles soportes impresos ou dixitais que se poidan derivar das actividades 

organizadas por esta entidade (cubrir obrigatoriamente). 

 SI   NON  

 

INFORMACIÓN RELEVANTE: 

Os casos de problemas legais de tutela ou doutro tipo que afecten á relación materno/paterno/filial deberán 
comunicarse e acreditarse a través do documento legal pertinente.  

No caso de producirse algún accidente durante a actividade, a asistencia sanitaria correrá a cargo do seguro do 
pai/nai/titor/a do/a alumno/a.  

 

ORDE DE DOMICILIACIÓN: 

Mediante a sinatura deste formulario vostede autoriza ao O. A.Terra de Sanxenxo a enviar ordes á súa entidade 

financeira para cargar na súa conta os importes correspondentes o pago mensual das actividades. 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. 

A cubrir polo Concello 

Nº DE CONTA – IBAN (24 díxitos)    

                        
 

REF. COTA 

DATA ALTA: DATA BAIXA: 

SOLICITO  (de ser o caso, marcar cun X): 

 Exención do pago das cotas por ser familia numerosa de categoría especial (achegar fotocopia do título) 

 Desconto do 50 % nas mensualidades por ser familia numerosa de categoría xeral (achegar fotocopia do título) 

 Desconto do 25% nas mensualidades por ter dous fillos inscritos nas Escolas Municipais 

En ________________ a ____ de _______________ do 2020 

 
 
 

Sinatura 

XUNTO COA INSCRICIÓN, DEBERASE ENTREGAR: 

- FOTOCOPIA DO LIBRO DE FAMILIA  

- FOTOCOPIA DO DNI DO PAI/NAI/TITOR/A QUE REALIZA A INSCRICIÓN. 
 
O Concello de Sanxenxo é o responsable do tratamento dos datos persoais do interesado e lle informa que estes datos serán tratados 
de conformidade co disposto no Regulamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que 
respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos (Regulamento Xeral de Protección de Datos ou RXPD), 
polo que se lle facilita a seguinte información do tratamento: 
Fin do tratamento: tramitacións que se deriven da xestión da Escola Municipal de Música de Sanxenxo. 
Criterios de conservación dos datos: os datos conservaranse mentres sexan necesarios para a consecución das referidas 
finalidades, para determinar as posibles responsabilidades que puideran derivar destas ou do tratamento de datos, en todo caso, 
durante os prazos establecidos pola lexislación vixente. En determinados casos, conservaranse para ditas finalidades en tanto a persoa 
interesada non retire o seu consentimento. Cando xa non sexa necesario para tal fin, suprimirase a información con medidas de 
seguridade adecuadas para garantir a seudonimización dos datos ou a destrución total dos mesmos (será de aplicación o disposto na 
normativa de arquivos e documentos). 
Comunicación dos datos: non se comunicarán os datos a terceiros, salvo obriga legal.  
Dereitos que asisten ó Interesado: dereito a retirar o consentimento en calquera momento, dereito de acceso, rectificación, 
portabilidade e supresión dos seus datos e á limitación ou oposición ao seu tratamento, así como o dereito a presentar unha 
reclamación ante a Autoridade de Control (www.agpd.es) si considera que o tratamento non se axusta á normativa vixente. 
Datos de contacto para exercer os seus dereitos: poderá exercitar os seus dereitos enviando unha solicitude xunto co documento 
acreditativo da súa identidade a: Concello de Sanxenxo – R/ Madrid, 1 - 36960 Sanxenxo (Pontevedra) Enderezo electrónico: 
dpd@sanxenxo.org 
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