
 
 

CALENDARIO DE MATRÍCULA 

MÚSICA E MOVEMENTO 4 

CURSO 2020/2021 

NADOS NO 2012 

Exposición de prazas e 
horarios de instrumento 1º 
curso reservadas para M.M.4 

 

 Venres 26  de xuño 

Data do sorteo das prazas de 
instrumento 
 

 Luns  29 de xuño ás 17.00h 

Asistencia obrigatoria dun 
pai/nai/titor 

Formalización de matrícula 
 

 Do 1 ó 10 de xullo en horario de  

9.30h-13.30h 

 
 

 Procedemento  do sorteo para escolla de instrumento e horario:  

 A cada alumno de MM4 se lle asignará un número.  Eses números se introducen nun bombo, e a 

orde de escolla de instrumento será na orde na que saian os mesmos. 

Quen non asista a este sorteo escollerá dentro das prazas que queden valeiras. 

Leer o protocolo do sorteo. 

 Formalización da matrícula:  

Do 1 ó 10 de xullo  en horario de mañá de 9.30h a 13.30h.  
Esta reserva de matrícula quedará formalizada ca presentación do xustificante de 

pago de matrícula que se fará  exclusivamente entre o 1 ao 10 de xullo 

telemáticamente, ou presentado copia de exención de taxas . 

Quen non presente esta documentación quedará sen praza na escola. 
 

 Documentación necesaria para matricularse: 
-Xustificante do pago da matrícula (que se fará telematicamente entre  o 1 e o 10 de xullo)  
ou copia da solicitude de exención de taxas.  
-Aboamento en efectivo dos 6€ pago de licencia reprográfica. 
Para o pago telematico da matricula será a través da páxina do concello emmavigo.org  
exclusivamente entre o 1 e o 10 de xullo.  Antes non poderá ser. 
Para a exención de taxas é necesario pedir cita previa no Rexistro Xeral do Concello. 

 

 As 3 materias nas que deben matricularse: 

 Instrumento. Clase de 3 alumnos, dunha hora semanal. 

 Linguaxe Musical 1º. Unha hora semanal. 

 Actividades de Conxunto. Unha hora semanal. A escoller entre: 

Coro Infantil ou Conxunto Orff. 

Tanto a materia de linguaxe musical como a actividade de conxunto, escóllese no momento de facer a 

matrícula. 

 


