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PREINSCRIPCIÓ CURS 2017 -2018
QUI HA DE FORMALITZAR LA PREINSCRIPCIÓ
1.
2.
3.
4.

Alumnes
Alumnes
Alumnes
Alumnes

nous que volen accedir per primer cop a l’Escola de Música.
de l’Escola de Música que trien instrument per primer cop.
de l’Escola de Música que volen canviar d’instrument.
de l’Escola de Música que volen triar un segon instrument.

CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ
• Del 27 de març al 7 d’abril (de 17.00 a 21.00 hores)
Preinscripció.
• Del 18 d’abril al 27 d’ abril
Proves de nivell. Aquestes proves són pels alumnes nascuts l’any 2009 o amb anterioritat. L’Escola
es posarà en contacte amb els interessats per concretar el dia i l’hora de la prova. Aquestes proves
tenen com a finalitat la ubicació de l’alumne/a nou dins del curs i nivell segons la seva edat i els
seus coneixements musicals.
• 9 de maig
Publicació provisional del resultat dels barems.
• del 9 al 16 de maig
Presentació de possibles reclamacions.
• 17 de maig
Publicació de les resolucions a les possibles reclamacions.
• 24 de maig
Publicació definitiva del resultat dels barems. L’admissió a instrument dels alumnes nous s’anirà
comunicant durant els mesos de juliol i setembre, un cop efectuades les matrícules i vistes les
places disponibles que hagin quedat vacants de l’ instrument sol·licitat.
BAREMS
•
•
•

Per ser resident a Premià de Mar
Per tenir germans a l‘Escola de Música
Per tenir el domicili del lloc de treball a Premià de Mar
(només en cas de no residir a Premià de Mar)
Per tenir pare, mare, fill/a o cònjuge al centre
(només en cas de no tenir germans al centre)

•

•

Criteris Generals
5 punts
4 punts
3 punts
2 punts

Criteris Complementaris
Per haver fet la preinscripció del curs 2016-2017 dintre del termini establert. 2 punts
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CRITERIS D’INGRÉS
LLENGUATGE MUSICAL:
• L’accés a Llenguatge Musical dels alumnes nous a l’Escola, dependrà de les places vacants i de la
puntuació dels barems.
INSTRUMENT:
• Accés a instrument alumnes de l‘Escola:




En primer lloc tindran prioritat d’ingrés a instrument aquells alumnes que trien instrument
per primer cop; en segon lloc aquells alumnes que volen canviar d’instrument i en tercer
lloc aquells alumnes de l’Escola que volen cursar un segon instrument.
L’accés a instrument per primer cop serà preferent pels alumnes matriculats a cursos més
alts de llenguatge musical. En cas d’igualtat de prioritat en el mateix instrument es
valorarà l’antiguitat a l‘Escola de Música.

• Accés a instrument alumnes nous:


Dependrà de les places vacants, un cop els alumnes de l’Escola que accedeixen a
instrument hagin estat admesos, i de la puntuació dels barems. Es tindrà en compte el
curs de llenguatge musical pel qual l’alumne hagi estat admès. L’accés dels alumnes
adults dependrà de les places vacants un cop hagin estat admesos els alumnes de 3 a 18
anys.



Les places d’instrument es comunicaran durant els mesos de juliol i setembre, un cop
efectuades les matrícules i vistes les places disponibles que hagin quedat vacants.



Si després de l’aplicació dels criteris anteriorment esmentats subsisteix la situació
d’empat, les sol·licituds s’ordenaran alfabèticament tenint en compte la combinació de les
lletres “FY” sortejades pel Consell Escolar.

DOCUMENTACIÓ
-Alumnes de nou ingrés:



L’imprès de preinscripció. (http://www.emusicapremiademar.org/informacio/)
En el cas que a efectes de barem s’hagi al·legat tenir el domicili del lloc de treball a Premià
de Mar caldrà presentar un certificat de l'empresa.

-Alumnes de l‘Escola de Música:

 L’imprès de preinscripció.
Les sol·licituds es podran presentar directament a la secretaria de l’Escola en l’horari establert o bé
per email. En cas que les sol·licituds s’hagin enviat per correu electrònic caldrà confirmació per part
de l’Escola per tal que quedin validades.
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MATRÍCULA CURS 2017 - 2018
CALENDARI


El període de matrícula per a tots els alumnes serà del 22 de juny al 5 de juliol (de
17.00 a 21.00h.) segons es detalla a continuació:
o

alumnes de l‘Escola del 22 al 29 de juny.

o

alumnes de nou ingrés del 30 de juny al 5 de juliol.

DOCUMENTACIÓ


L’imprès de matrícula i imprès de drets d’imatge. (només alumnes nous)
(http://www.emusicapremiademar.org/informacio/)

PAGAMENT






El pagament de la matrícula es passarà al cobrament durant el mes d’agost a través de
l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona al núm. de C.C. domiciliat.
Per poder matricular-se cal estar al corrent dels pagaments corresponents al curs anterior.
En matricular-se els alumnes accepten els horaris i les normes establertes per l‘Escola.
El document de matrícula suposa una reserva de plaça a l'Escola de Música, per tant, en cap
cas es retornarà l' import de la matrícula un cop efectuada.
Els alumnes que tinguin dues o més quotes mensuals pendents de pagament seran donats de
baixa de l’Escola de Música.
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