
CONCELLERÍA DE CULTURA/OMIX
CONCELLO DAS PONTES DE GARCÍA RODRÍGUEZ (A CORUÑA)

Rosalía de Castro, 28 1º · CP 15320 · Telf. /Fax 981440344  · cultura@aspontes.org  · CIF P1507100D
Ref.: cultura    

ESCOLAS MUNICIPAIS CULTURAIS AS PONTES. IMPRESO MATRÍCULA CURSO 20___/20___

DATOS ALUMNO/A
NOME E APELIDOS DO ALUMNO DATA NACEMENTO DNI

                             

NOME DA NAI OU TITOR/A TELF. MÓVIL

NOME DO PAI OU TITOR/A TELF. MÓVIL

ENDEREZO LOCALIDADE CP PROVINCIA

CORREO ELECTRÓNICO TELÉFONO PARA AVISOS

DATOS MATRICULACIÓN
ESCOLAS MUNICIPAIS TRADICIONAIS ESCOLAS MUNICIPAIS BAILE MODERNO

□ GAITA. Horario: □ BAILE MODERNO. Día semana:                            Horario:

□ PANDEIRETA. Horario: □ DANZA CLÁSICA. Día semana:                              Horario:                    

□ ACORDEÓN. Horario: □ FLAMENCO. Horario: 

□ PERCUSIÓN. Horario: 

□ BAILE GALEGO. Horario: 

PAGO DE MATRICULA
Abanca As Pontes (presencial ou transferencia) CONTA CULTURA:   IBAN: ES5920805200333110003204

Recadación Concello de As Pontes. Edificio servizos administrativos. Avda. Castelao nº 36 As Pontes

TAXAS (a cubrir pola Administración) · Ordenanza fiscal nº 11 (BOP nº 114, 19 de maio de 2007); corrección de erros: BOP 6 de xuño de 2007

- Total matrícula: _____________ €
- Solicita bonificación:

□ Por segunda matrícula na mesma escola: ________€

□ Por terceira matrícula na mesma escola: _________€

□ Por familia numerosa: ______________€

Obradoiros e outros cursos:

□ Curso completo: ________€

□ Pago fraccionado: ________€

As Pontes, ________ de __________________ de_______ Selo da Administración Sinatura
(Alumnos menores de idade asina nai/pai/titor)

Só se considerará ao alumno matriculado cando no impreso conste o selo da administración e realizado o pago da matrícula.

*De conformidade co disposto na Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal; informámoslle que os
datos de carácter persoal recollidos neste documento forman parte dun ficheiro automatizado, propiedade do CONCELLO DAS PONTES DE
GARCÍA RODRÍGUEZ, cuxa finalidade é a realización de xestións do servizo có usuario. Vostede poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación,
cancelación ou oposición, segundo o disposto na lei, poñéndose en contacto co noso Dpto. de Dereitos ARCO no enderezo: Parque Municipal s/n;
15320 – As Pontes de García Rodríguez, (A Coruña).
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CONDICIÓNS XERAIS
As inscricións faranse no Departamento de Cultura (Casa Dopeso, Rosalía de Castro  Nº 28 -  1º andar), nos
prazos e horarios que se publicarán no mes de setembro no taboleiro de anuncios da Casa Dopeso.

Nas escolas nas que a demanda sexa superior ás prazas dispoñibles  deberán informarse primeiro da
existencia de vacantes nesa escola no Dpto. de cultura.

INSTRUCIÓNS XERAIS DE MATRÍCULA
Regulamento das escolas municipais culturais do concello das pontes, (BOP nº 177, de 15 de setembro de 2010) e a
súa posterior modificación o artigo 5 deste regulamento se estipula que:
a) Alumnos matriculados no curso anterior.
a.1) O alumnado matriculado no curso anterior, ten dereito á reserva de praza automaticamente para o curso 
seguinte, sempre que: 
- Completase todo o curso anterior con asistencia habitual ás clases
- Non teñan recibos pendentes
- Non se solicitara a baixa no curso anterior
a.2) Os alumnos deberán confirmar a reserva da praza coa presentación do impreso de solicitude de matrícula e o 
ingreso da taxa correspondente no prazo establecido.
a.3) Os alumnos que non renoven a matrícula no prazo establecido, se considerará que causan baixa coa perda de 
todos os dereitos, quedando as prazas de resultas abertas a novos alumnos.
a.4) Con excepción, poderá solicitarse calquera outra documentación que se considere de interese para o mellor 
desenvolvemento da Escola.
b) Alumnos de nova matriculación. 
Oferta de prazas: só se ofertarán as prazas que non foran renovadas polo alumnado do curso anterior. A oferta de 
prazas vacantes para cada curso será debidamente publicitada no servizo de cultura.
Para cubrir as prazas vacantes terán preferencia os veciños do Concello das Pontes sobre os doutros concellos.
b.1)  A adxudicación de prazas vacantes pode ser:

 Directa: no caso de que a demanda non supere o número de prazas dispoñibles.
 Por sorteo: no caso de que o número de solicitudes supere o número de prazas dispoñibles. O sorteo 

realizarase ante un funcionario na Casa Dopeso nunha data e hora que se publicará xunto coa oferta de prazas 
vacantes. 

A cada solicitude adxudicaráselle un número para o sorteo, e elaboraranse dúas listas, unha de empadroados e 
outra de non empadroados. 

O sorteo iniciarase coa lista de empadroados, extraeranse os números ao azar cos que se irán cubrindo as prazas
vacantes, co resto de solicitudes elaborarase unha lista de espera.

A continuación realizarase o sorteo das solicitudes de non empadroados, co que se cubrirá as prazas vacantes 
resultantes do sorteo anterior; o resto de solicitudes anexarase á lista de espera formada coas solicitudes de 
empadroados que non conseguiron praza.

Á lista de espera recorrerase para cubrir  as baixas  que poidan producirse,  así  como para ocupar as prazas que,
téndose reservado aos alumnos do curso anterior, non se cubriran. As prazas que non se teñan cuberto chegado o mes
de decembro quedarán vacantes salvo que o solicitante, previo conforme do profesor, teña o nivel do grupo no que se
ofrece a praza.

Pago de matrícula: De conformidade co disposto na ordenanza fiscal nº 11 da “Taxa pola prestación de 
servizos nas instalacións deportivas, socioculturais e de lecer”, publicada no BOP da Coruña nº 114, do 19
de maio de 2007; corrección de erros: BOP nº 129 de 6 de xuño de 2007.

Departamento de Cultura. Casa Dopeso.
Rúa Rosalía de Castro, Nº 28  1º andar
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