Centre Professional de Música
“Societat Musical d'Alzira”
Codi Centre: 46026925
C/ Hort dels Frares, 62 46600 Alzira
Tel./Fax 962 414 171-escola@smalzira.org

Circular Alumnes de 6é d’Ensenyances Professionals
-

Els alumnes que hagen superat totes les assignatures en esta convocatòria, sol·licitaran l’expedició del
Títol Professional de Música* abans del 10 de juny en Secretaria.

-

Els alumnes que no superen alguna assignatura en la convocatòria de maig disposen podran presentarse a les “PROVES EXTRAORDINÀRIES” el dijous 15 de juny:
o
o
o
o
o
o

16:00 h. assignatures teòriques
Aula 2
18:30 h. assignatures instrumentals
Saló d’assajos
La sessió d’avaluació serà:
DIJOUS 15 de juny a les 20:30 h.
Les qualificacions es ficaran directament en la sessió d´avaluació.
Els professors-tutors entregaran els butlletins de qualificacions el dia 19 de juny.
Els alumnes que hagen superat totes les assignatures en esta convocatòria, sol·licitaran l’expedició
del Títol Professional de Música* del 20 al 24 de juny.

(*) Procediment per a sol·licitar el Títol d’Ensenyances Professionals de Música:
1. Sol·licitar l’emissió dels impresoss de pagament de les taxes corresponents en Secretaria.
Una vegada efectuat el pagament es presentarà en la secretaria del centre junt a esta documentació:
o Sol·licitud de títol. Els alumnes interessat poden accedir al model de sol·licitut a través de pàgina
web de la Generalitat Valenciana, que s’ ha d’omplir telemàticament e imprimir per triplicat.
Copieu esta adreça en la barra de l’explorador per a accedir al model:
http://www.gva.es/downloads/publicados/IN/18529_BI.pdf

-

-

o Pareu atenció a estes instruccions:
1. Apartat A). Escriviu Nom complet i els dos Cognoms amb l’inicial en majúscula i la resta en
minúscules, sense abreviatures i exactament com consta en el DNI i preteu atenció a
L’ACCENTUACIÓ.
2. En la casella del NIA heu d’indicar el Nombre d’Identificacicó d’Alumne que vos facilitaran
en el vostre col·legi o institut (normalment apareix en la documentació acadèmica, notes, etc.)
3. Per a sol·licitar el títol s’ha de presentar fotocòpia DNI de l’alumne, i si és el cas, fotocòpia del
Llibre de Familia Nombrosa (estos documents han d’estar en vigor acompanyats dels seus
originals).
Els alumnes que necessiten l’expedició de certificat acadèmic amb la qualificació global i d’haver superat
les Ensenyances Professionals ho hauran de sol·lcitar amb una instància per escrit en Secretaria i abonant
la taxa adminsitrativa corresponent, junt a la sol·licitut del Títol. Estos certificats els expedeix el
Conservatori Professional de Música de Cullera i solen tardar com a mínim 15 dies en aplegar al nostre
centre.

El divendres 23 de juny a les 20:00 h. es realitzarà l'acte de lliurament d'orles. Per tal de confeccionar
l'orla caldrà passar del 25 al 30 de maig per l'estudi del fotògraf Gil (Digital Flash) , que està en el
carrer Doctor Ros. Finalitzat l’acte ho cel·lebrarem amb els professors amb un sopar.

La Direcció.

