
 

 

 

NORMES DE MATRICULACIÓ CURS 2022/2023 

1) CALENDARI LECTIU: El calendari lectiu seguirà el calendari escolar, incloent festius i ponts. Iniciant-

se les classes lectives el 12 de setembre. El dia 28 de juny tindran lloc els exàmens extraordinaris amb 

tribunal de superació de nivell. El dia 5 de setembre escolliran horari d’especialitat els alumnes del 

centre i els de nou ingrés podran ocupar les places vacants, aquest mateix dia s’escolliran també la 

resta d’horaris i s’assignaran els de las assignatures comuns, publicant-se màxima el 9 de setembre les 

dates concretes. 

 

2) CALENDARI ESCOLAR: Les dates de l’avaluació seran el resultat de dividir entre tres el total de 

setmanes lectives, amb posterioritat a la publicació del calendari lectiu per part del consell escolar 

municipal, es posaran les dates d’exàmens i les jornades d’audicions. Durant la setmana d’exàmens i 

les jornades d’audicions es podran suspendre les classes habituals.  

 

3) PROJECTE EDUCATIU: Els alumnes es matricularan de la totalitat de les assignatures que completen 

el currículum, amb preferència dels alumnes del centre. Una vegada realitzada la matrícula i prenent 

las places sobrants, s’inscriuran els alumnes de les assignatures soltes, amb preferència els del centre. 

 

Per a efectuar la matricula serà imprescindible proporcionar totes les dades de l’alumne; i, en el cas 

dels alumnes nous o amb canvi en la domiciliació, les dades bancàries, signat pel pare/mare o tutor, si 

es necessari, el titular o autoritzat del compte bancari. Serà necessari que un dels pares, o l’alumne si 

es major d’edat, s’inscriga com a soci. Deurà comunicar la baixa com a alumne així com en cas de 

desitjar la baixa com a soci, en la secretaria del centre per escrit cinc dies abans de finalitzar el mes del 

qual vol sol·licitar la baixa, en cas de demora deurà abonar el mes complet. 

 

Els alumnes de nou ingrés o del centre amb canvis d’instrument realitzaran la matricula a mode de 

preinscripció en funció de las places lliures. S’aniran cobrint aquestes segons l’ordre de matrícula amb 

preferència de els alumnes del centre. L’ordre establert es el següent: 

 

1) Alumnes del centre amb currículum complet. 

2) Alumnes del centre que elegeixen 1er instrument. 

3) Alumnes del centre que elegeixen assignatures soltes. 

4) Alumnes del centre amb canvi d’instrument. 

5) Alumnes de nou ingrés. 

                 En cas de la implantació de noves especialitats podran establir-se noves prioritats. 

4) DELS REBUTS: Amb posterioritat de la realització de la matricula es realitzarà un pagament per 

matricula i material; una vegada realitzat el pagament es donarà per efectuada la matricula a efectes 

plens. Mensualment es pagaran els rebuts per les classes rebudes i altres conceptes expressats al 

rebut. Qualsevol rebut tornat, junt amb les despeses bancaries generades per la devolució, seran 

abonades personalment mitjançant ingrés o transferència bancaria fent constar les mensualitats que es 

paguen i el titular del rebut tornat als 15 dies posteriors a la notificació per part de l’escola. El centre es 

reserva el dret de suspendre o anul·lar la matricula de l’alumne en cas de impagament. Al més de 

desembre es vendran 30 participacions de loteria per alumne. 

 



5) DE LES CLASSES: Les classes de les especialitats tindran una duració d’un hora setmanal (existeixen 

excepcions en algunes especialitats). Els horaris de les classes comuns i complementaries del 

currículum i resta de assignatures conjuntes es faran públics amb anterioritat a l’inici de curs una 

vegada vista la matrícula i sent acordes a aquesta. En cas de classes col·lectives o altres, els professors 

ho faran saber als pares i alumnes a l’inici del curs. 

 

L’alumnat que no haja complit amb la participació de les activitats establertes dels programes bàsic i 

avançat de música no podrà matricular-se de nou en aquests programes i haurà en tot cas de 

matricular-se en el programa singular de música en el cas d’especialitats. Podrà sol·licitar a la direcció 

de l’escola permís per a matricular-se de nou en els PBM i PAM en el cas de justificar la seua absència 

o participació en les mateixes. 

 

6) DEL SISTEMA EDUCATIU: L’escola de Música i arts escèniques segueix el sistema educatiu establert 

al seu projecte educatiu, de conformitat amb el DECRET 2/2022, de 14 de gener, del Consell de 

regulació de les escoles d’ensenyament artístic no formal de música i d’arts escèniques. que estarà a 

l’abast de qualsevol alumne i o pare/mare o tutor. Aquest es basa en diversos programes 

d’aprenentatge que es treballen mitjançant la superació de diferents nivells.  

 

7) DEPARTAMENT MUSICAL - INSTRUMENTS: La Societat podrà cedir els seus instruments disponibles 

en usufructe als alumnes baix signa de la entrega d’aquest per part de pare/mare o tutor, devent 

respondre davant els desperfectes deguts al mal ús. També podran fixar-se horaris d’estudi en l’escola 

amb l’instrumental de percussió i els pianos de la societat, devent fer un us responsable d’ells. El 

usufructe  i l’estudi seran possibles mentre pertanyen a l’escola i sempre i quant estiguen al dia els 

pagaments. 

 

8) PREUS CURS 2022/2023: A continuació i en cada annex es detallen els preus per separat i amb 

currículum complet de les assignatures i especialitats que es poden cursar en l’escola.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANNEX I 

 

PREUS DEPARTAMENT DE MÚSICA 

Programa 

Aprenentatge 
ASSIGNATURA: 

Hores 

setmanals 
Preu 

Inicial 

Música per a Nadons (0 - 3 anys)  1 HORA 15€/Mes 

Sensibilització Musical (4 - 5 anys)  1 HORA 15€/Mes 

Música i moviment (6 - 7 anys) 1 HORA 15€/Mes 

Iniciació instrumental (5 - 7 anys) 30 min. 25€/Mes 

Bàsic o 

Avançat 

LLENGUATGE MUSICAL* (A partir de 8 anys i 

Adults) i COR 
1’30 HORES 20€/Mes 

Especialitats: Vent-fusta / Vent-metall / Percussió 1 HORA 47€/Mes 

Especialitats: Piano, Corda, Música tradicional, 

Música Moderna i veu. 
1 HORA 52€/Mes 

Agrupacions: Banda Jove / Orquestra jove / Conjunt 

Coral. 
1 HORA 7€/Mes 

Ensembles i grups: Conjunt de Guitarres / Conjunt de 

pianos / Grup de percussió / Colla de tabals i dolçaines 

/ Orquestra de pols i pua / Conjunt de Pop/Rock/Jazz 

Big Band, Batucada. 

1 HORA 10€/Mes 

Avançat 

Musicoteràpia / Informàtica Musical 1 HORA 25€/Mes 

Apreciació i Cultural Musical / Música Antiga / Música 

tradicional Valenciana / Música Moderna, Jazz, 

Flamenc/ Iniciació a l’harmonia i l’anàlisi musical 

1 HORA 20€/Mes 

Curs de preparació certificat estudis Elementals 

Curs de preparació de la prova d’accés a les 

ensenyances professionals de música 

2 HORES 63€/Mes 

Singular 

Especialitats individuals: Vent-fusta / Vent-metall / 

Percussió 

30 min. 50€/Mes 

45 min. 72€/Mes 

1 HORA 90€/Mes 

Especialitats grupals: Cant Valencià / Batucada 1 HORA 20€/Mes 
 

Tots 
QUOTA ANUAL DE SOCI ** 35€/ANY 

MATRICULA: inclou la matricula del curs, material. ** 25€/CURS 

 

Programa Bàsic de Música (Currículum complet) 
Assignatures i 

hores setmanals 
Preu 

Nivells 1 i 2 
Ll. Musical i cor 

(1’30h) 

Especialitat (1h) 

63€/mes 

Nivells 3 i 4 

Ll. Musical i cor 

(1’30h) 

Especialitat (1h) 

Conj. Instrumental (1h) 

70€/mes 

*El pagament de la llicencia personal de cada alumne (accés a la plataforma virtual i el llibre, es paga 

a part del preu de l’assignatura. (30€) 

 ** (quotes anuals) 


