INFORMACIÓN
MÚSICA E MOVEMENTO
Terán prioridade:
a. Os solicitantes empadroados no Concello
da Coruña.
b. Aqueles que teñan un irmán menor de 18
anos matriculado no Centro.
c. As dúas primeiras letras dos apelidos que
resulten do sorteo que realizará a Xunta de
Galicia para o curso 2019-20. Este ano
son: “E” e “ C” para o primeiro apelido e
“U” e “ P” para o segundo.
ÁREA XERAL
Terán prioridade:
a. Os solicitantes empadroados no Concello
da Coruña.
b. Aqueles que teñan un irmán menor de 18
anos matriculado no Centro.
c. Os solicitantes de menor idade.

DATAS DE MATRÍCULA
E PREINSCRICIÓN
ALUMNADO INTERNO
Matrícula

23 ao 30 de abril

ALUMNADO EXTERNO
Prazas dispoñibles

13 de maio

Preinscrición

13 ao 21 de maio

Lista de
persoas admitidas

27 de maio

Matrícula

27 de maio ao
7 de xuño

As prazas dispoñibles serán expostas no tablón da
Escola.
EXENCIÓN DE MATRÍCULA
Están exentos de matrícula os segundos e demais
fillos menores de 18 anos matriculados no centro.
REDUCIÓN DE TAXAS
Ao alumnado menor de 18 anos ou persoas xubiladas
con ingresos anuais netos menores de 3.971 € por
cada membro da unidade familiar.

TAXA REDUCIDA MATRÍCULA: 30 €
TAXA REDUCIDA MENSUALIDADE: 30 €

2019 · 20

CURSO

ADXUDICACIÓN DE PRAZAS

ESCUELA MUNICIPAL
DE MÚSICA DE
A CORUÑA
Rúa Torre, 67. 15002. A Coruña
Telf.: 981 226 752
Correo electrónico: jefaturaem@coruna.es
Web: www.coruna.es/emm
HORARIO DE ATENCIÓN AO PÚBLICO:
9:00 a 14:00 horas

MATRÍCULA

69,52 €

MENSUALIDADES
MÚSICA E MOVEMENTO

CON PRÁCTICA INSTRUMENTAL

44,25 €
56,08 €

ÁREA XERAL

56,61 €

TALLERES

24,70 €

ÁREAS
MÚSICA E MOVEMENTO
DE 4 A 7 ANOS

CONTIDO
Neste área, a voz será o instrumento
principal. Fomentaranse a improvisación e o
desenvolvemento auditivo coa práctica
instrumental en xilófonos e metalófonos
cromáticos.
HORARIOS
Dous días á semana en horario de 16:30 a
19:30. As clases terán unha hora de duración.
CORO INFANTIL GRATUITO, a partir dos 6
anos, os venres de 17.30 a 18.30 horas para
o alumnado do Centro.
PRÁCTICA INSTRUMENTAL
Alumnado interno desde os 6 anos. (1 hora
semanal). Só nos instrumentos nos que
existan prazas vacantes.
As prazas adxudicaranse segundo o
resultado do sorteo das dúas primeiras letras
dos apelidos que realizará a Xunta de Galicia
para o curso 2019-20.
MATRÍCULA
Poderán realizala aquelas alumnas e alumnos
que cumpran catro anos antes do 31 de
decembro de 2019.

XERAL

A PARTIR DE 8 ANOS
Clásica, Tradicional, Jazz e Moderna.

INSTRUMENTOS

MATERIAS
AGRUPACIÓN: Consiste na interpretación de
diferentes estilos musicais e a súa didáctica
céntrase na análise e técnicas de improvisación
rítmica, melódica, harmónica etc.

Acordeón

Trombón

Canto

Trompeta*

Clarinete

Guitarra

INSTRUMENTO: Estudaranse as técnicas específicas
do instrumento, lectura e interpretación, transposición
etc., sendo estes coñecementos necesarios para
a participación nas agrupacións.

Frauta

Baixo eléctrico

Saxofón

Piano

Gaita

Violín

LINGUAXE: Terá unha duración de catro anos e
basearase en: lectura, escritura, entoación, ritmo,
harmonía, improvisación, etc.

Percusión latina

Viola

Percusión tradicional**

Violonchelo

Finalizados estes con éxito, poderase cursar
Harmonía, Dirección ou Arranxo e Composición.

Batería

Contrabaixo

CORO ADULTOS GRATUITO os xoves de 20.30 a 21.30
horas para o alumnado do Centro.
AULAS DE ESTUDO: As aulas poderán ser utilizadas
polo alumnado do centro en horario de mañá.

TALLERES
O alumnado que queira asistir realizará unha
entrevista previa coas persoas responsables
do taller.
CORO:
XOVES: 20.30 a 21.30 h.
GAITA:
XOVES: 18.30 a 19.30 h. ou 19.30 a 20.30 h.

HORARIOS Horario de tarde.

OPCIÓN 1
Luns

Linguaxe Musical

Martes ou miércoles

Instrumento

Xoves

Agrupación

Venres

OPCIÓN 2***

Linguaxe Musical,
Instrumento e Agrupación

* Só mércores.
** Só venres.
*** Só dispoñible en: piano, gaita, guitarra eléctrica,
batería, canto lírico, saxofón, percusión tradicional
e acordeón.

