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DATOS DO ALUMNO/-A
APELIDOS:

DNI:

NOME:
ENDEREZO:
TELÉFONO DE CONTACTO

MÓBIL/-ES DE CONTACTO

DATA DE NACEMENTO

CURSO 2022 – 2023
ESPECIALIDADE

CURSO

ASIGNATURAS
ESPECÍFICAS

ASIGNATURAS
TRONCAIS

ASIGNATURAS
COMPLEMENTARIAS

⃣ Acordeón Diatónico
⃣ Arpa Céltica
⃣ Canto Popular

⃣ Instrumento IV
⃣ 1º

⃣ Gaita

⃣ Zanfona

⃣ Instrumento V

⃣ Ritmos e Xéneros da
Música Tradicional II

⃣ Conxunto de 5º

⃣ Historia da Música
Galega

⃣ Instrumento VI

⃣ Etnomusicoloxía

⃣ 2º

⃣ Requinta e Frauta
⃣ Violín Folk

Análise e Harmonía II

⃣ Sonorización e
Gravación

⃣ Conxunto de 4º

⃣ Corda Pulsada

⃣ Percusión

⃣

⃣ C.E.E.

En Vigo, a __________ de _______________________________ de 2022

Sinatura alumno/-a

Sinatura pai/nai/titor legal

Nome:
DNI:

ETRAD, Escola Municipal de Música Folk e Tradicional. García Barbón, nº 5. (36201) Vigo
986 22 80 87 www.etradvigo.org e-trad@vigo.org http://e-tradvigo.blogspot.com
En base á Lei Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Persoal, a ETRAD infórmao de que os datos que nos facilite serán
incorporados a un ficheiro automatizado aos únicos fins de prestarlle os servizos docentes que lle son propios, así como achergarlle
información relativa a estes. Neste senso, pola presente autorízanos a súa cesión a terceiros estritamente relacionados cos referidos
servizos. Ten a posibilidade de exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición, para o cal poderá dirixirse ao
seguinte enderezo de correo electrónico: e-trad@vigo.org, así como mediante teléfono ao 986 22 80 87.

Don/Dona__________________________________________________________, con DNI
___________________, matriculado en__________________________________________

□

autoriza

□

non autoriza

á Escola Municipal de Música Folk e Tradicional de Vigo, ETRAD, a un uso pedagóxico das
imaxes nas que apareza tomadas en actividades lectivas, complementarias e extraescolares
organizadas polo centro e publicadas en:


A páxina web e o blog do centro.



Filmacións destinadas á difusión educativa non comercial.



Publicacións informativas de ámbito educativo.

En Vigo, a ______ de _______________________ de 202__
Sinatura

Don/Dona _______________________________________________________, con DNI
_______________________,

como

pai/nai

ou

titor

legal

do

alumno/-a

________________________________________________________________

□

autorizo

□

non autorizo

á Escola Municipal de Música Folk e Tradicional de Vigo, ETRAD, a un uso pedagóxico das
imaxes nas que o/a alumno/-a apareza tomadas en actividades lectivas, complementarias e
extraescolares organizadas polo centro e publicadas en:


A páxina web e o blog do centro.



Filmacións destinadas á difusión educativa non comercial.



Publicacións informativas de ámbito educativo.

En Vigo, a ______ de _______________________ de 202__
Sinatura

ETRAD, Escola Municipal de Música Folk e Tradicional. García Barbón, nº 5. (36201) Vigo
986 22 80 87 www.etradvigo.org e-trad@vigo.org http://e-tradvigo.blogspot.com
En base á Lei Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Persoal, a ETRAD infórmao de que os datos que nos facilite serán
incorporados a un ficheiro automatizado aos únicos fins de prestarlle os servizos docentes que lle son propios, así como achergarlle
información relativa a estes. Neste senso, pola presente autorízanos a súa cesión a terceiros estritamente relacionados cos referidos
servizos. Ten a posibilidade de exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición, para o cal poderá dirixirse ao
seguinte enderezo de correo electrónico: e-trad@vigo.org, así como mediante teléfono ao 986 22 80 87.

