
Concerto piloto

Estudo

Arquivo de datos de interese

Recordatorio: Os datos aquí recollidos serán pseudonimizados (codificados), 

ligados ó número asignado ás súas mostras de saliva e sangue

Nome e Apelidos (o código asignado) : 

Idade: Sexo: Nacionalidade:

Lugar de nacemento:

Lugar de nacemento do pai:

Lugar de nacemento da nai:

Sinale se cumpre algunha das seguintes condicións (rodea cun círculo):

●  Alzhéimer ●  Outra demencia

●  Dano cerebral ●  Síndrome Down ●  Discapacidade auditiva

●  Discapacidade visual

●  Trastorno do Espectro Autista ●  Cancro

●  Síndrome Williams

Outros diagnósticos:

Data do diagnóstico:

No caso do Alzhéimer, indique o GDS de Reisberg:

No caso de procesos tumorais, indique o tipo: 

Outros datos de interese (grado de discapacidade, etc…):

Na súa familia, ¿hai outros membros coa mesma patoloxía ou enfermidade?:
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Non Sí (especifique):



¿Toca algún instrumento?: 

Outras enfermidades ou patoloxías que padeza na actualidade:

¿A qué idade comezou a súa formación musical?: 

Datos de formación musical:

Outros datos para estudos de trazos relacionados coas habilidades musicais:
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Non Sí ¿Cal?:

¿Dedicouse  ou  dedícase profesionalmente á  música?: 

¿Pensa que  posúe algunha das seguintes características?:

Non Sí (espeficique):

¿Ten algunha titulación de música?: Non Sí (especifique):

Grao Elemental Grao Medio Grao Superior Máster/Doutoramento

Intérprete Cantante Director/a de agrupacions Compositor/a 

Improvisador/a Docente

Arreglista 

Outro (indicar): 

Bo oído Oído absoluto Bo sentido del ritmo Un ritmo pésimo

Talento musical Gran creatividade musical

¿Formou  ou forma parte dalgunha agrupación musical?: Non Sí (espeficique):

Banda municipal Orquestra Coro Música tradicional

Agrupación musical de jazz/rock/blues/pop  

Música clásica

Outras (indicar): 

¿Ten formación musical?: Non Sí
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Gracias pola súa colaboración

No  caso de que posúa algunha destas características e estea interesado en participar  en  estudos futuros, 
déixenos  unha forma de contacto (teléfono ou correo electrónico): 

¿É capaz de quitar/sacar cancións de oído con un instrumento musical?:
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Non Sí

Cando canta, ¿é capaz de entoar ou cantar afinado?: Non Sí

A amusia é a incapacidade para identificar melodías, cambios na música, e no ritmo,
¿Identifícase con esta  característica?: Non Sí

As persoas con sinestesia musical asocian sistemáticamente a música cas cores, olores e outros fenómenos. 
¿cre que é o seu caso? Non Sí

Na súa familia, ¿hai outros membros con algunha das características coas que se  identificou?  

Non Sí (especifique):
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