
PROCESO DE MATRICULA PARA ALUMNADO XA MATRICULADO NO CENTRO


1. PRIMEIRO CURSO DE PRÁCTICA INSTRUMENTAL (ACTUALMENTE 
MATRICULADOS EN 4 DE MÚSICA E MOVMENTO)


2. PRÁCTICA INSTRUMENTAL

3. ForAgrup2


1 PRÁCTICA INSTRUMENTAL 1º CURSO

(ACTUALMENTE MATRICULADOS EN 4 DE MÚSICA E MOVEMENTO)


6 DE XUÑO 
Publicaremos as prazas de cada instrumento ( para que vos fagades unha idea, soen ser 
dúas prazas por cada instrumento). 
Nese mes o documento publicaremos os horarios disponibles en cada instrumento. 
14 DE XUÑO 
O funcionamento será o seguinte: 

1. Son 30 alumnos para elexir instrumento. 
2. Cada alumno/a terá un número (do 1 ao 30). 
3. Meteremos 30 bolas nun bombo cos números do 1 ao 30. 
4. Sacaremos as bolas do bombo e segundo a orde de saída iremos escollendo 

instrumento. 
5. Polo cal os primeiros en elexir terán todas as opcións que se irán reduciendo a 

medida que vaian escollendo instrumento. 
DO 22 DE XUÑO AO 8 DE XULLO 
Datas de matrícula: DO 22 DE XUÑO AO 8 DE XULLO.

(Sorteo de cita previa que será publicado o 13 de xuño no taboleiro de anuncios da 
Escola).

Donde: Na secretaria do centro de forma presencial e segundo a cita adxudicada 
no sorteo.
Documentación:
- resgardo do pago das taxas.

Este pago faise on-line na web www.emmavigo.org. a partires do 22 de 
xuño.

- O impreso de matrícula o cubriredes na Secretaría no intre de formalizar a 
matrícula.

- Dereitos Reprográficos: no intre de formalizar a matrícula deberá abonar 6€ 
en concepto de dereitos reprográficos

- HORARIOS: Os horarios de Linguaxe Musical e Actividades de Conxunto están 
publicados no Taboleiro de Anuncios. Nestas materias hai varias opcións 
horarias e o escolleredes no intre de formalizar a matrícula. Os grupos iránse 
cubrindo segundo a demanda de cada grupo. Unha vez o grupo esté cheo 
haberá que escoller outro.

http://www.emmavigo.org


- Os horarios de práctica instrumental 1º serán expostos a partires do dia 6 de 
xuño xunto coas prazas instrumentais

EXENCIÓN DE TAXAS
No caso de que solicitedes a exención das taxas teredes que presentar o resgardo 
da solicitude.Este trámite tédelo que realizar no Concello (no rexistro) e podedes 
descargar o impreso aqui.

2 PRACTICA INSTRUMENTAL

(2º A 8º)


DO 22 DE XUÑO AO 8 DE XULLO 
Datas de matrícula: DO 22 DE XUÑO AO 8 DE XULLO.

(Sorteo de cita previa que será publicado o 13 de xuño no taboleiro de anuncios da 
Escola).

Donde: Na secretaria do centro de forma presencial e segundo a cita adxudicada 
no sorteo.
Documentación:
- resgardo do pago das taxas.

Este pago faise on-line na web www.emmavigo.org. a partires do 22 de 
xuño.

- O impreso de matrícula o cubrieres na Secretaría no intre de formalizar a 
matrícula.

- Dereitos Reprográficos: no intre de formalizar a matrícula deberá abonar 6€ 
en concepto de dereitos reprográficos

- HORARIOS: Os horarios de Formación Complementaria e Actividades de 
Conxunto están publicados no Taboleiro de Anuncios. Nestas materias hai 
varias opcións horarias e o escolleredes no intre de formalizar a matrícula. Os 
grupos iránse cubrindo segundo a demanda de cada grupo. Unha vez o grupo 
esté cheo haberá que escoller outro.

- HORARIOS DE PRÁCTICA INSTRUMENTAL: Foron organizados polos 
profesores/as e entregados na Secretaria.

EXENCIÓN DE TAXAS
No caso de que solicitedes a exención das taxas teredes que presentar o resgardo 
da solicitude.Este trámite tédelo que realizar no Concello (no rexistro) e podedes 
descargar o impreso aqui..  

https://www.esmuvigo.es/_files/ugd/3c9af3_232685e9137340c5bad56a05e1a057b4.pdf
http://www.emmavigo.org
https://www.esmuvigo.es/_files/ugd/3c9af3_232685e9137340c5bad56a05e1a057b4.pdf


3 ForAgrup

O Alumnado interesado en matricularse en calquéis das Modalidades de ForAgrup 
terá que ter o visto bo do profesor actual para poder continuar na materia 
correspondente. 

DO 22 DE XUÑO AO 8 DE XULLO 
Datas de matrícula: DO 22 DE XUÑO AO 8 DE XULLO.

(Sorteo de cita previa que será publicado o 13 de xuño no taboleiro de anuncios da 
Escola).

Donde: Na secretaria do centro de forma presencial e segundo a cita adxudicada 
no sorteo.
Documentación:
- resgardo do pago das taxas.

Este pago faise on-line na web www.emmavigo.org. a partires do 22 de 
xuño.

- O impreso de matrícula o cubrieres na Secretaría no intre de formalizar a 
matrícula.

- Dereitos Reprográficos: no intre de formalizar a matrícula deberá abonar 6€ 
en concepto de dereitos reprográficos

EXENCIÓN DE TAXAS
No caso de que solicitedes a exención das taxas teredes que presentar o resgardo 
da solicitude.Este trámite tédelo que realizar no Concello (no rexistro) e podedes 
descargar o impreso aqui..

http://www.emmavigo.org
https://www.esmuvigo.es/_files/ugd/3c9af3_232685e9137340c5bad56a05e1a057b4.pdf

