INSTRUCIÓNS PARA CUMPRIMENTAR O IMPRESO DE MATRÍCULA.


DATOS PERSOAIS;
o Cubrir os datos do alumno/a, os do pai ou nai se este fose meno r de idade, así
como a lugar e data de nacemento do mesmo, un correo electrónico que
consulten con frecuencia , dirección e nº de tlfno.



CONCEPTOS ECONÓMICOS;
o O importe da matrícula estará condicionado pola forma de pago, si é alumno/a
novo, familia numerosa… En calquera caso axustarase a seguinte táboa:

GRAO ELEMENTAL

Formas de Pago
Curso completo
Disciplinas soltas
Primeira inscrición
Servicios xerais

100%
60%
222,77 133,66
74,26 44,56
18,53 11,12
11,17
6,70

40%
89,11
29,70
7,41
4,47

Familia Numerosa
100% 60% 40%
111,39 66,83 44,56
37,13 22,28 14,85
18,53 11,12 7,41
11,17 6,70 4,47

Formas de Pago: Os alumnos/as poderán optar por facer un só pago de 100% da matrícula ou
facer dous pagos, un do 60% no momento de formalizala e outro do 40% no mes de xaneiro.
Curso completo: Será abonado por todos os alumnos/as, agás aqu eles que só cursen unha ou
dúas materias soltas. Terán un descontó do 50% os al umnos/as pertencentes a familia
numerosa.
Disciplinas soltas: Importe por cada unha e só para aqueles que cursen asignaturas soltas, para
os alumnos/as que cursen dúas especialidades distintas (abonarán un curso completo e un ha
materia solta da outra especialidade) e para os que teñan materias pendentes doutros cursos
(abonarán un curso completo e as materias que teñan pendentes). Terán un descontó do 50%
os alumnos/as pertencentes a familia numerosa .
Primeira inscrición: Só para aqueles que se matriculen por 1ª vez. Non ten desconto por
familia numerosa.
Servicios xerais: Para todos os alumnos/as . Non ten desconto por familia numerosa.
Total a ingresar: Importe a ingresar na entidade bancaria, resultado da suma dos conceptos
anteriores que lle corresponda.
OS ALUMNOS/AS PERTENCENTES A FAMI LIA NUMEROSA, DEBERÁN DE ADXUNTAR AO
IMPRESO A COPIA DO TÍTULO QUE ASÍ O CONFIRME.

GRAO PROFESIONAL

Formas de pago
Curso completo
Proba de acceso
Disciplinas soltas
Primeira inscrición
Servicios xerais

100%
60%
40%
445,56 267,34 178,22
74,26
111,44 66,86 44,58
18,53 11,12
7,41
11,17
6,70
4,47

Familia Numerosa
100%
60% 40%
222,78 133,67 89,11
37,13
55,72 33,43 22,29
18,53 11,12 7,41
11,17
6,70 4,47

Formas de Pago: Os alumnos/as poderán optar por facer un só pago de 100% da matrícula ou
facer dous pagos, un do 60% no momento de formalizala e outro do 40% no mes de xaneiro.
Curso completo: Será abonado por todos os alumnos/as, agás aqueles que só cursen materias
soltas. Terán un descontó do 50% os alumnos/as pertencentes a familia numerosa .
Proba de acceso: Esta cantidade abonarase como paso previo a realizar os axámes de acceso
ao Grao Profesional. Realizarase nun só pago e ten o descontó do 50% para alumnos/as
pertencentes a familia numerosa.
Disciplinas soltas: Importe por cada unha e só é para aqueles que cursen asignaturas soltas,
para os que teñan materias pendentes doutros cursos (abonarán un curso completo e as
materias que teñan pendentes). Desconto do 50% por familia nume rosa.
Primeira inscrición: Só para aqueles que se matriculen por 1ª vez. Non ten desconto por
familia numerosa.
Servicios xerais: Para todos os alumnos/as . Non ten desconto por familia numerosa.
Total a ingresar: Importe a ingresar na entidade bancaria, resultado da suma dos conceptos
anteriores.


ESPECIALIDADE E CURSO;
o Marcar a casiña no caso de pertencer a familia numerosa, cubrir o curso e a
especialidade, así como as materias soltas no caso de cursar estas.
o Poñer data e asinar o impreso.

Unha vez cuberto o impreso deberán de imprimir catro copias a razón de: unha para a
entidade bancaria, outra para o solicitante e dúas para entregar na oficina do Conservatorio .
Todas as copias deberán de estar debidamente seladas pola entidade bancaria. O ingreso
realizarase no nº de conta que figura na parte inferior do impreso.
OS ALUMNOS/AS PERTENCENTES A FAMILIA NUMEROSA, DEBERÁN DE A DXUNTAR AO
IMPRESO A COPIA DO TÍTULO QUE ASÍ O CONFIRME.

