Curso 2013/2014

IMPRESO DE PREMATRÍCULA
ELIXE A TÚA ESPECIALIDADE ENTRE AS
SEGUINTES:
Bombardino, Canto, Clarinete, Dirección,
Fagot, Frauta Traveseira, Gaita, Guitarra
clásica, Óboe, Música e Movemento,
Percusión, Saxofón, Trombón, Trompa, Trompeta, Tuba, Guitarra eléctrica, Baixo Eléctrico,
Batería, Teclados, Piano, Voz.

Centro Oficial de Exames:

ESCOLA DE MÚSICA
CONCELLO DE
ORTIGUEIRA

Matricúlase en: ______________________

PARA NOVAS MATRÍCULAS
As prazas da Escola son limitadas por riguroso orde de inscrición de prematrícula e con
preferencia (reserva de prazas) para os alumnos xa matriculados no anterior curso escolar.
Indique un instrumento alternativo por se non
houbera praza dispoñible do elexido.

Instrumento alternativo:
___________________________________

DEBE DE REMITIR ESTE IMPRESO Á ESCOLA
DE MÚSICA CONCELLO DE ORTIGUEIRA ATA O
30 DE XUÑO DO 2013

Máis información:
ESCOLA DE MÚSICA CONCELLO DE
ORTIGUEIRA
C) MARQUEZ CORTIÑAS S/N (Xunto ó colexio)
15330– ORTIGUEIRA
Tel. : 981402432
Email: escolademusica@concellodeortigueira.com
www.facebook.com/escolademusicadeortigueira

PREMATRÍCULA CURSO
2013/2014
do 5 ó 30 de Xuño

PREMATRÍCULA CURSO 2013/2014
A Escola de Música 'Concello de Ortigueira' EMCO- comezou a súa andaina no ano 2000.
Dende entón vén desenvolvendo unha labor educativa
destinada a fomentar a afección musical entre os nenos e
consolidala entre os adultos.
Os métodos de ensino do
centro están actualizados e
adaptados ás necesidades
dos alumnos, que poden comezar os seus estudos a partir dos 3 anos contemplando as ensinanzas oficial e a de adultos,
ambas cunha formación integral. Para os alumnos que desexen cursar estudos regrados, poden facelo na nosa Escola grazas ó convenio
coa Associated Board of The Royal Schools
of Music do Reino Unido e coa Rock School.
A importancia da música para contribuir a unha maior calidade de vida, lévanos a crear programas sociais como “Música para a Vida”, programar circuitos de concertos no noso concello
así como a de impulsar ás agrupacións nacidas
da Escola: A Banda Xuvenil, a Coral, o Grupo
Celta, os conxuntos de guitarras, percusión...
Xunto coa ensinanza propia dos instrumentos,
na Escola impartense tamén as ensinanzas de
Música e Movemento, Linguaxe Musical, Coro,
Banda, Grupo Celta, Música de Cámara, Informática Musical, Piano Complementario, Dirección de Banda e Coro así como Harmonía.

IMPRESO DE PREMATRÍCULA

¿QUERES SER MÚSIC@?

CURSO 2013-2014

Localidade_____________________________

1. A música desenvolve a intelixencia lingüística,
lóxico-matemática,
visualespacial, kinestésica, intrapersonal, interpersonal, a espiritual e como non: a musical.

Enderezo: _____________________________

¿Por qué é importante estudiar música?

DNI: _________________________________

Nunca é tarde para aprender a tocar un
instrumento ou cantar. A música cambiará
a túa vida, poderás expresarte con ela como
nunca poideras de imaxinar. Anima ós teus
amigos a estudiar esta arte. A música é
moito máis que unha actividade extraescolar, é unha ensinanza artística que poderás
aplicar durante toda a vida.

2. Tocar un instrumento e
interpretalo no seu conxunto
fai da música unha actividade social e de comunicación.
Coñecerás a moita xente e
poderás facer novos amigos.
3. Facer música farate máis
feliz, disciplinado, social e
humano.
4. Poderás viaxar e coñecer diferentes lugares tanto do teu entorno, de España ou incluso do extranxeiro se tocas nunha agrupación musical da comarca.

Nome: ________________________________
Apelidos:______________________________
Data de Nacemento:_____________________

Código Postal: _________________________
Provincia:______________________________
Teléfono:______________________________
E-mail: _______________________________
Nome do tutor: _________________________

A CUBRIR POLA ESCOLA:
DATA DE RECEPCIÓN:

OBSERVACIÓNS:

A Música non ten límites... Imaxina tódolos
xéneros musicais que existen, están ó teu
alcance.

re

