Escola Municipal de Música d’Aielo de Malferit LLORENÇ BARBER
Av. Sant Crist 5 (Edifici Multiusos). 46812 Aielo de Malferit. Tel: 626515052
www.facebook.com/esmuaielo Mail: escolamusica@aielomalferit.es

SOL·LICITUD DE MATRICULA ESCOLA MUNICIPAL DE MUSICA LLORENÇ BARBER

CURS 2022- 2023

1. DADES PERSONALS DE L’ALUMNE/A
NOM I COGNOMS

DNI / NIA
En cas de no tindre DNI, poseu el NIA.

ADREÇA

Num.

MUNICIPI

Escal

CP

TELEFON

DATA NAIXIMENT
DIA:

/ MES:

/ ANY:

2. DADES PERSONALS DEL PARE/MARE/TUTOR (sols per als menors d’edat)
NOM I COGNOMS

DNI

ADREÇA

Num.

MUNICIPI

Escal

CP

TELEFON

CORREU ELECTRÒNIC

3. DADES PER A LA MATRICULA
ESPECIALITAT INSTRUMENTAL:
L’ALUMNE TE LA CONDICIO DE FAMILIA
NOMBROSA?
L’ALUMNE DESITJA LLOGAR L’INSTRUMENT?

SI

NO

SI

NO

En cas afirmatiu adjuntar còpia del títol

4. DADES PER A LA DOMICILIACIO BANCARIA
ENTITAT FINANCERA (BANC o CAIXA)
IBAN

Nº CC

5. DOCUMENTACIO QUE CAL APORTAR AMB EL FORMULARI DE MATRICULA
 NOUS ALUMNES. Fotocòpia del DNI del pare/mare/tutor, en cas d’ alumne menor d’edat.
 NOUS ALUMNES. Fotocòpia del DNI de l’ alumne, en cas d’ alumne major d’edat.
Targeta que acredite la condició de família nombrosa. SI PROCEDEIX.
Alumne que ha cursat estudis en altres centres, expedient acadèmic signat pel secretari.

Incorporació a un Fitxer: Les dades per vostè facilitades seran incloses en un fitxer de titularitat municipal, la finalitat del qual es incorporar-los al corresponent expedient
acadèmic, en qualitat d’alumne de l’Escola Municipal de Musica d’Aielo de Malferit Llorenç Barber. L’informem que les seues dades seran objecte de cessió als organismes
públics als quals siga necessari facilitar les seues dades per a la gestió de la seua sol·licitud. Conforme al que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de
Protecció de Dades de Caràcter Personal, pot exercitar els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i si és el cas oposició, presentant en este Ajuntament una sol·licitud
acompanyada de fotocòpia del seu D.N.I.
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6. OFERTA FORMATIVA PER AL CURS 2022 - 2023
Marca amb una X les assignatures que vols cursar.
(*) Els horaris de llenguatge musical, cor i fasolet poden ser modificats si hi ha disponibilitat per totes les parts.>ΖĂůƵŵŶĂƚŵĂƚƌŝĐƵůĂƚĞŶƐĞƚĞŵďƌĞƚŝŶĚƌăƋƵĞĂĚĂƉƚĂƌͲƐĞĂůΖŚŽƌĂƌŝĞƐƚĂďůĞƌƚ͘

ASSIGNATURA
Llenguatge musical 1 A
Llenguatge musical 2 A
Llenguatge musical 3 A
Llenguatge musical 4 A
Llenguatge musical 1 B
Llenguatge musical 2 B
Llenguatge musical 3 B
Llenguatge musical 4 B
Llenguatge musical
Adults
Fasolet
Fasolet Junior
Cor

DIES LECTIUS

HORARI

DILLUNS - DIMECRES
DILLUNS - DIMECRES
DIMARTS - DIJOUS
DIMARTS - DIJOUS

17:30 - 18:30 *
18:30 - 19:30 *
17:30 - 18:30 *
18:30 - 19:30 *

PREU
18,00 €

Aquests grups s’oferiran sols si s’esgoten les places dels grups A, i a mes a més hi ha
suficient demanda per a poder organitzar-los.
DILLUNS DE 20:30 – 22:00
Aquest grup s’organitzarà si hi ha un mínim de 6 alumnes
DILLUNS
Per determinar, en funció
del nombre d’alumnes

13,50 €

DIMECRES 17:30-18:30
Es podrà partir en 2 grups, en funció del nombre d’alumnes

12,81 €

26,00 €

ESPECIALITATS INSTRUMENTALS
Els horaris d’ especialitats instrumentals es comunicaran a l’inici del curs
1r
Flauta Travessera
Clarinet
Saxòfon
Oboè
Dolçaina
Trompeta
Trombó/Bombardí/Tuba
Trompa
Guitarra elèctrica
Guitarra clàssica
Piano
Violí
Viola
Violoncel
Percussió

2n

CURS
3r
4t

PREU
5é

6é
Preus de les classes d’especialitats
instrumentals
30 minuts: 23,30€
45 minuts: 34,95€
En cas de que l’alumne no es matricule d’una
assignatura col·lectiva (Llenguatge o Grup
Instrumental),els preus de les classes
d’instrument seran:
30 minuts: 31,20€
45 minuts: 46,80€

Si estàs interessat/ada en alguna especialitat instrumental no ofertada pel centre, posa’t en contacte amb l’equip directiu.

GRUPS INSTRUMENTALS
Els horaris dels grups instrumentals es comunicaran a l’inici del curs

PREU

Grup de percussió
Grup de vent
12,81 €
Grup de corda
Grup de guitarra elèctrica
Grup de dolçaines
Els grups instrumentals s’organitzaran si es matricula un nombre mínim de 6 alumnes

7. BANDA JOVE
La banda Jove és una iniciativa gestionada i administrada per la Unió Musical d’Aielo. Els alumnes que cursen 3r a 6é d’ instrument, en
les especialitats de vent i percussió, poden accedir a la mateixa. Si estàs interessat cal que complimentes aquest apartat. L’horari
d’assaig de la Banda Jove està establert per la Unió Musical d’Aielo, i és els dissabtes de 12:30 a 14:00. Cal tindre en compte que per a
poder formar part de la Unió Musical d’Aielo els alumnes han de formar part de la banda Jove durant un període mínim de dos cursos
lectius.
Incorporació a un Fitxer: Les dades per vostè facilitades seran incloses en un fitxer de titularitat municipal, la finalitat del qual es incorporar-los al corresponent expedient
acadèmic, en qualitat d’alumne de l’Escola Municipal de Musica d’Aielo de Malferit Llorenç Barber. L’informem que les seues dades seran objecte de cessió als organismes
públics als quals siga necessari facilitar les seues dades per a la gestió de la seua sol·licitud. Conforme al que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de
Protecció de Dades de Caràcter Personal, pot exercitar els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i si és el cas oposició, presentant en este Ajuntament una sol·licitud
acompanyada de fotocòpia del seu D.N.I.
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Vols pertànyera la Banda Jove?

SI

NO

8. DECLARACIO. Baix la meua responsabilitat, declare:
 Que conec i accepte el Reglament de Regim Intern de l’Escola Municipal de Musica d’Aielo de Malferit Llorenç Barber.
 Que les dades que consten en la present sol·licitud i la documentació aportada son correctes.
 Que soc coneixedor/a de les obligacions que tinc pel que fa al pagament de les mensualitats.

9. AUTORITZACIONS. Amb la signatura del present full de matricula, autoritze :
 Al meu/a fill/a participar en les activitats extraescolars que es puguen realitzar fora del centre.
 A que el meu/a fill/a aparega en els vídeos o fotos que es realitzen en el centre.
 Al/als responsable/s, en cas de màxima urgència, amb coneixement i prescripció mèdica, a prendre les decisions
medicoquirúrgiques necessàries, si ha estat impossible la localització per part dels responsables del centre.

10. CONFIRMACIÓ DE LA MATRÍCULA







Per a tramitar la sol·licitud és necessari fer un ingrés de 20,22 €, en concepte de MATRICULA a favor de
l’Ajuntament d’Aielo de Malferit, en qualssevol entitat bancaria de la localitat, indicant en el concepte el nom i
cognoms de l’alumne.
Si vol pot fer una trasferència bancària:
Nº Comte: ES31-2045-6003-41-1100001564 (Caixa Ontinyent)
Titular: Ajuntament d’Aielo de Malferit
Concepte: Nom i Cognoms de l’alumne
És necessari aportar el justificant de pagament o trasferència junt al formulari de matrícula.
Una vegada formalitzada la matrícula no es realitzaran devolucions, excepte per motius de força major que es
puguen justificar i acreditar.

11. INFORMACIÓ IMPORTANT I D’INTERÉS













Inici de Curs: 12 de setembre 2022.
Indica si vols el llibre de llenguatge en valencià o castellà: _______________
Es matricularan en 1r de Llenguatge i 1r d’Instrument els alumnes que estiguen cursant 3r de Primària, és a dir,
xiquets/es nascuts en 2014.
Segons el currículum de les ensenyances elementals de música establert per la Conselleria d’Educació segons el
Decret 159/2007 de 21 de Setembre, és obligat cursar l’assignatura de Cor. Per tant els alumnes deuen cursar
dos cursos de Cor paral·lels als cursos 3r i 4t de Llenguatge Musical.
Es matricularan en 1r de Fasolet els xiquets/es nascuts en 2018.
Es matricularan en 1r de Fasolet Junior els xiquets/es nascuts en 2016 i que prèviament no hagen fet cap curs
de Fasolet.
Després d’acabar el 4t curs dels Estudis Elementals de Música, els alumnes tenen l’opció de presentar-se a les
proves d’accés del Conservatori Professional i estudiar el Grau Mitjà de Música.
Per als alumnes que decideixen no anar al Conservatori, és recomanable que cursen els nivells 5é i 6é de
l’especialitat instrumental en l’Escola de Música, per tal de completar la seua formació musical.
Lloguer d’Instruments. Tant l’Escola de Música com la Unió Musical d’Aielo disposen al seu abast instrumental
de vent destinat al lloguer. Si estàs interessat/ada, posa’t en contacte amb l’Equip Directiu de l’Escola de Música.
Si estàs interessat/ada en alguna especialitat instrumental no ofertada pel centre, posa’t en contacte amb
l’equip directiu.
El calendari del curs s’organitza per a que l’alumnat tinga 36 classes lectives d’instrument aproximadament.
S’entenen classes lectives com les classes individuals d’instrument i les classes col·lectives que el professor puga
organitzar amb la finalitat de preparar les audicions.

Incorporació a un Fitxer: Les dades per vostè facilitades seran incloses en un fitxer de titularitat municipal, la finalitat del qual es incorporar-los al corresponent expedient
acadèmic, en qualitat d’alumne de l’Escola Municipal de Musica d’Aielo de Malferit Llorenç Barber. L’informem que les seues dades seran objecte de cessió als organismes
públics als quals siga necessari facilitar les seues dades per a la gestió de la seua sol·licitud. Conforme al que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de
Protecció de Dades de Caràcter Personal, pot exercitar els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i si és el cas oposició, presentant en este Ajuntament una sol·licitud
acompanyada de fotocòpia del seu D.N.I.
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El pagament de tots els rebuts mensuals remuneren el cost de tot el curs, amb totes les particularitats que
puguen derivar del calendari escolar.
Calendari del Curs 22-23:
Inici de curs: 12 de Setembre
Fi de curs: 23 de Juny
Vacances de Nadal: del 23 de desembre al 6 de gener
Vacances de Pasqua: del 6 al 17 d’abril
Festius: 12 d’octubre, 1 de novembre, 6 i 8 de desembre, 1 de maig.



Signat: ___________________________

Incorporació a un Fitxer: Les dades per vostè facilitades seran incloses en un fitxer de titularitat municipal, la finalitat del qual es incorporar-los al corresponent expedient
acadèmic, en qualitat d’alumne de l’Escola Municipal de Musica d’Aielo de Malferit Llorenç Barber. L’informem que les seues dades seran objecte de cessió als organismes
públics als quals siga necessari facilitar les seues dades per a la gestió de la seua sol·licitud. Conforme al que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de
Protecció de Dades de Caràcter Personal, pot exercitar els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i si és el cas oposició, presentant en este Ajuntament una sol·licitud
acompanyada de fotocòpia del seu D.N.I.

