
No caso de desexar darse de baixa dalgunha actividade antes de rematar o curso, 
deberá comunicalo cun mes de anticipación, de non facelo asi estará obrigado a 
abonar a cota do mes seguinte ao da baixa, ainda que non asista a actividade.
Darse de baixa como alumn@ non implica a baixa de soci@, para darse de baixa de 
socio tamén terá que especi�calo.
Non serán aceptadas baixas intermitentes. Se o/a alumno/a falta a algunha clase ser 
baixo a sua responsabilidade. Do mesmo xeito, de non asistir en periodos superiores, 
estes deberán de ser abonados igualmente para conservar a praza e o dereito de rein-
corporación posterior dentro do ano escolar.
As actividades comezarán o 01 de outubro de 2020 e rematarán o 25 de xuño de 2020.
As clases cubriranse por rigurosa orde de inscrición.
No caso de non acadarse un minimo de alumnos matriculados nunha actividade, a 
mesma poderá ser suspendida. Tamén se aplicará a actividades iniciadas que o �nal do 
trimestre disminuíran o seu número de alumnos, avisando cun mes de antelación.
Descontos aplicables dentro da unidade familiar establecida por un titor e os seus 
�llos menores de idade: tódolos socios bene�ciarios dunha cuota única de participa-
ción serán tratados como un só individuo. A cuota de socio será abonada por todos os 
individuos maiores de 18 anos.
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NOTAS:

•

• As cotas mensuais pagaranse ao inicio de cada mes a través do seu banco sen cargo 
adicional por gastos de domiciliación.
FORMA DE MATRICULACIÓN: No local social de luns a venres de 10.30h a 14.00h e pola
tarde de 17.00 a 20.00, via internet ou via telefónica.

ABONO DAS COTAS:

•
• Se descontará 3,00 euros o importe total mensual.

En caso de que algún membro da unidade familiar vaia a duas ou mais actividades 
terán o desconto de 3 euros nesas actividades a maiores (excepto nas actividades das 
agrupacións.

- DESCONTOS PARA UNIDADES FAMILIARES CON MAIS DE 1 FILLO MENOR
DE IDADE

• Por anotarse nunha segunda actividade ou sucesivas se realizará un desconto de
5.00 euros.

- DESCONTOS:
•

•

• Cota de socio: 4.00 euros ó mes que se pagarán de forma trimestral (12.00) semestral 
(24.00) ou anual (48.00) a elexir según conveña.
Matricula: 15.00 euros (quedarán exentos da mesma aqueles alumnos que cursaron o 
ano anterior e non se deron de baixa como soci@s en todo o ano).
Cota mensual por asistencia a unha actividade: Especi�cada no Anexo II.

- FACERSE SOCIO:

CONDICIÓNS ECONÓMICAS:

ANEXO 1 BASES PARA A MATRICULACIÓN NOS 
CURSOS DA ESCOLA “O FIADEIRO 2020 -2021”
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No caso de que as autoridades sanitarias obriguen á entidade a pechar durante 15 días 
como medida de corentena, as aulas continuarán de forma telemática a través da 
plataforma Classroom de Google.

•

NOTA IMPORTANTE:

Todas as actividades serán presencias no noso local da rúa Condesa Casa Bárcena nº 
14 ou nalgún dos locais onde impartimos certas actividades como o CEIP Lope de 
Vega, CEIP Santa Cristina ou Asociación Ás Pedriñas.
Unha vez matriculado, a asociación proporcionarate un usuario e un contrasinal para 
acceder á  plataforma “Classroom” de Google. Aínda que as clases serán presenciais, os 
mestres utilizarán a plataforma para interactuar co alumnado, subir material do curso, 
partituras, vídeos, exercicios, etc. A conta terá un almacenamento persoal de 30 gb 
que seguirá funcionando mentres sigas activo como socio.

•

•

FUNCIONAMENTO DAS AULAS:
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Sira PereiraPiano

Pablo GarcíaSaxo

Martín GonzálezAcordeón

120 min á seamana 105,00

90 min á semana 90.00

60 min á semana 60.00

30 min á semana 40.00

Teatro 60 min á semana 29,00 Yoel

Danza contemporánea,
expresión corporal 60 min á semana 22.00 Carla Cecilia Riquelme

Ballet, danza clásica 60 min á semana 22.00 Carla Cecilia Riquelme

Danza urbana 60 min á semana 22.00 Yoel

Violín folk 60 min á semana 25.00 Paula Gómez

Conxunto Coral 60 min á semana 20.00 Bea Freijido

Música e movemento 60 min á semana 20.00 Itziar Solar
Paula Gómez

Piano 60 min á semana 27.00 Sira Pereira

Baile moderno 60 min á semana 20,00 Sonia Abalde

Confección do traxe tradicional 120 min á semana 35,00 Bego Martínez

Guitarra de 8 a 12 anos
Guitarra de 13 anos en adiante 60 min á semana 25,00 Diego Bea

Canto Tradicional e Pandeireta 60 min á semana 20,00

Belén Tievo
Itziar Solar

Margó Gayoso
Miguel Souto

Percusión Tradicional
(tamboril/bombo) 60 min á semana 20,00 Miguel Souto

Xulia Feijoo

Gaita 60 min á semana 20,00 Rafa Crespo
Rubén Troitiño

Baile Tradicional 60 min á semana 20,00

Javi Pose
Miguel Souto

Noemí Rodríguez
Sergio Martínez

3.- Clases individuais

2.- Outras actividades

1.- Área folk e tradicional galega. 

Actividade Colectiva Duración Prezo/mes Mestre

ANEXO 2 ACTIVIDADES OFERTADAS E COTAS


