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PROCEDIMENT DE MATRICULACIÓ 2017-2018

ALUMNAT DE NOU INGRÉS
PREINSCRIPCIÓ
CALENDARI I NORMES
· Del 22 de maig al 2 de juny: Preinscripció a través del web
www.escolamunicipaldemusicadetortosa.cat (CURS 2017/18 - PREINSCRIPCIÓ –
ALUM.NOUS)
Per resoldre dubtes o per qui tingui dificultats per fer la preinscripció a través del web, es
podrà fer de forma presencial al centre els dies 24 i 31 de maig, de 11.00 a 12.00h i de
19.30 a 20.30h.

· 6 de juny (de 19.30 a 20.00 h): Proves de nivell
Aquestes proves són per l’alumnat que ja té coneixements musicals i tenen com a finalitat
ubicar al nou alumne/a dins el grup més idoni al seu nivell en base a l’estructura acadèmica
del centre.

· 8 de juny:

Publicació de la llista provisional d’admesos i de la llista d’espera.

El centre especificarà a quins grups han estat adscrits els alumnes nous, un cop fetes les proves de
nivell.
Un cop feta la preinscripció, el centre farà arribar a l’adreça electrònica facilitada una clau de
signatura electrònica per poder formalitzar la matrícula.

· Les edats corresponents al curs al qual es pot accedir són les següents:
-

-

Sensibilització: 5 anys, complerts durant l’any que es matricula.
Iniciació I i II: 6 i 7 anys respectivament, complerts durant l’any que es matricula.
Primer curs de formació bàsica: 8 anys complerts durant l’any que es matricula.
L’alumnat de 9 anys o més, complerts durant l’any que es matricula, i sense coneixements
musicals previs, haurà de matricular-se a 1r curs. Si tenen coneixements previs de música
hauran de fer una prova de nivell per accedir a un curs que no sigui el primer.
El centre es reserva el dret de modificar l’assignació a cada grup en funció de l’alumnat
matriculat.
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BAREMS
· Per ser resident a Tortosa
· Per tenir germans al centre
· Per tenir el lloc de treball a Tortosa

4 punts
3 punts
2 punts

(només en cas de no residir-hi)

· Per tenir pare, mare, fill/a o cònjuge al centre

1 punt

(només en cas de no tenir germans al centre)

· En cas que la demanda de places superi l’oferta en un determinat grup o instrument, es podrà
requerir la següent documentació a fi de poder aplicar els barems:
· Fotocòpia del DNI de l’alumne/a o del pare, mare, tutor/a.
· En el cas de ser residents a Tortosa, si l’adreça que figura en el DNI de l’alumne/a (o del pare, mare
o tutor/a) no coincideix amb la del full d’inscripció, caldrà certificat d’empadronament.
· En el cas que s’hagi al·legat tenir el lloc de treball a Tortosa caldrà presentar un certificat d’empresa.

CRITERIS D’INGRÉS
· L’accés als grups de Llenguatge Musical de l’alumnat nou, dependrà de:
- Les places vacants un cop l’alumnat del centre hagi estat admès.
- La puntuació dels barems.
· L’accés a Instrument de l’alumnat nou, dependrà de:
- Les places vacants un cop l’alumnat del centre que accedeixi a instrument hagi estat admès.
- La puntuació dels barems.
- El curs de llenguatge musical pel qual hagi estat admès l’alumne/a (preferència per
l’alumnat de cursos més alts).
· Si després de l’aplicació dels criteris anteriorment esmentats subsisteix la situació d’empat,
aquest es resoldrà ordenant les sol·licituds afectades per ordre d’entrada de les preinscripcions.
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MATRÍCULA
CALENDARI I NORMES
· Del 26 al 30 de juny a través del web www.escolamunicipaldemusicadetortosa.cat
Per resoldre dubtes o per qui tingui dificultats per fer la matrícula a través del web, es podrà
fer de forma presencial al centre el dia 28 de juny, de 11.00 a 12.00h i de 19.30 a 20.30h.

· No és permès matricular-se solament d’Instrument, excepte en el cas que hi hagi places
disponibles i es justifiqui haver realitzat els estudis equivalents al nivell de Formació Bàsica, o
estar-los realitzant en l’actualitat en un altre centre.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER FORMALITZAR LA MATRÍCULA
· Formulari de matrícula degudament emplenat (CURS 2017/18 - MATRÍCULA – ALUM. NOU) i amb
la clau de signatura facilitada.
S’haurà d’adjuntar fotografia i, en cas de ser família nombrosa, monoparental o estar tots els
membres de la unitat de convivència en situació d’atur, les acreditacions corresponents.

· Formulari SEPA, que arribarà com a document adjunt al correu de confirmació de matrícula,
degudament emplenat. S'haurà de portar personalment al centre en el moment de fer la matrícula
(en cas que es faci de forma presencial) o posteriorment els dies que us comunicarà la secretaria
del centre.

LLISTA D’ESPERA
· El 8 de juny es publicarà una llista d’espera provisional dels grups o instruments en què la
demanda superi l’oferta. Si després del període de matrícula quedessin noves places vacants
(degut a que algun alumne admès no s’arribés a matricular) el centre es ficarà en contacte amb
els interessats per tal d’oferir un segon termini de matrícula.
· En tot cas, la matrícula estarà condicionada a les places existents. La llista definitiva es publicarà
abans d’iniciar el curs.
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ALUMNAT DEL CENTRE
PREINSCRIPCIÓ D’INGRÉS A INSTRUMENT
CALENDARI I NORMES
· 15 de maig:

Publicació d’oferta de places d’ingrés a instrument

Places destinades a alumnat del centre que tria instrument per primer cop, que vol canviar
d’instrument o que vol iniciar l’estudi d’un segon instrument.

· Del 15 al 19 de maig: Preinscripció d’ingrés a instrument, per l’alumnat especificat en l’apartat
anterior, a través del web www.escolamunicipaldemusicadetortosa.cat (CURS 2017/18 PREINSCRIPCIÓ – INSTRUMENT)
És necessari especificar un mínim de 2 instruments, per si no hi ha plaça en l’instrument
elegit en primera opció.
Per resoldre dubtes o per qui tingui dificultats per fer la preinscripció a través del web, es
podrà fer de forma presencial al centre el dia 17 de maig, de 11.00 a 12.00h i de 19.30 a
20.30h.

· 23 de maig:

Publicació provisional del resultat dels criteris d’ingrés a l’instrument.

El centre especificarà a quin instrument han estat admesos els i les alumnes que opten a
ingrés a l’instrument.

· Del 23 al 26 de maig: Presentació de possibles reclamacions als resultats anteriors.
· 29 de maig:

Publicació definitiva del resultat.

CRITERIS D’INGRÉS
· En primer lloc tindrà prioritat en la tria de l’instrument l’alumnat que porti més anys matriculat al
centre.
· En segon lloc tindrà prioritat en la tria de l’instrument l’alumnat que faci un curs més elevat de
llenguatge musical.
· Un cop aplicat els anteriors criteris, tindrà prioritat l’alumnat que tria instrument per primer cop,
en segon lloc, l’alumnat que vol canviar d’instrument i en tercer lloc, l’alumnat que vol cursar un
segon instrument.
· Si després de l’aplicació dels criteris anteriorment esmentats en algun cas subsisteix la situació
d’empat, aquesta es resoldrà per mitjà d'un sorteig el dia 22 de maig.
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MATRÍCULA
CALENDARI I NORMES
· Del 12 al 16 de juny a través del web www.escolamunicipaldemusicadetortosa.cat
Per resoldre dubtes o per qui tingui dificultats per fer la matrícula a través del web, es podrà
fer de forma presencial al centre el dia 14 de juny, de 11.00 a 12.00h i de 19.30 a 20.30h.

· No és permès matricular-se solament d’Instrument, excepte en el cas que hi hagi places
disponibles i es justifiqui haver realitzat els estudis equivalents al nivell de Formació Bàsica, o
estar-los realitzant en l’actualitat en un altre centre.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER FORMALITZAR LA MATRÍCULA
· Formulari de matrícula degudament emplenat (CURS 2017/18 - MATRÍCULA – ALUM. CENTRE) i
amb la clau de signatura que apareix al carnet d’alumne/a (qui no el tingui que el sol·liciti al seu
tutor/a i el rebrà al correu del centre)
S’haurà d’adjuntar fotografia i, en cas de ser família nombrosa, monoparental o estar tots els
membres de la unitat de convivència en situació d’atur, les acreditacions corresponents.

· En cas d’haver canviat les dades bancàries respecte al curs anterior, el formulari SEPA, que us
arribarà com a document adjunt en el correu de conformitat de matrícula, degudament emplenat.
S'haurà de portar personalment al centre en el moment de fer la matrícula (en cas que es faci de
forma presencial) o posteriorment els dies que us comunicarà la secretaria del centre.

