ESCOLA DE MÚSICA MATRÍCULA CURS 2017-2018
ASSUMPTE: Inici en l’Ensenyances Elementals de Música
Alzira, maig 2017
Estimats pares i mares:
Durant estos últims dies de classe els alumnes del curs de Preparatori han pogut gaudi d’unes
audicions per a conèixer de més a prop la diversitat d’especialitats d’instruments musicals dels que
s’imparteixen estudis en les nostres aules.
Atenent que els alumnes d’aquest curs acompleixen durant l’any natural en curs l’edat idònea
establida per a iniciar les Ensenyances Elementals de Música i considerant que han rebut l’orientació
adequada per a desenvolupar les seus aptituds musicals al llarg del curs de Preparatori de Solfeig, heu de
saber que poden accedir de forma directa en esta Escola per a ser admesos en les Ensenyances
Elementals de Música en qualsevol de les especialitats que oferta l’Escola de Música en este futllet.
L’adjudicació de llocs escolars s’atorgarà en funció de les vacants disponibles per especialitat i
per ordre d’antiguitat en el centre (es prendrà com a referència el nombre d’expedient assignat a cada
alumne/a que ve indicat tant als resguard de matrícula com al butlletí de qualificacions trimestral).
El temps lectiu setmanal de l’alumnat de 1r curs d'Ensenyances Elementals de Música es
distribueix de la següent manera:
- Llenguatge Musical (solfeig)
- Especialitat d'instrument
- Cor

(dues classes setmanals x 1 hora)
(30 minuts x setmana)
(1 hora classe x setmana)

Si heu decidit que el vostre fill o la vostra filla continue amb la seua formació musical en el
nostre centre heu d'omplir la fitxa d’elecció d’instrument i entregar-la al professor de Preparatori
indicant, segons ordre de preferència, dues opcions d’instrument que haveu triat, independentment que
ja iniciaren des de més menuts la pràctica amb un instrument d'iniciació. Tingue en compte estes dates:
L’últim dia per a entregar-la serà el 30 de maig.
El dia 31 de maig, a partir de les 16:00 h. es publicarà un llistat provissional d’adjudicacions de
places d’instrument al taulell informatiu del hall de la Societat Musical d’Alzira.
Els pares i mares podran formular reclamació per escrit fins al dia 2 de juny a les 13:00 h.
El dia 6 de juny es publicarà el llistat d’adjudicacions definitives (al taulell informatiu de la
SMA a partir de les 16:00 h.)
En breus dies es donara difussió a les instruccions per a formalitzar la matrícula en el curs
2017/2018 als taulells d’anunci de la Societat Musical d’Alzira i a la pàgina web www.smalzira.org,
encara que per mitjà dels professors vos farem arribar la mateixa inofrmació per a dur a terme
correctament la matrícula.
Sense un altre particular, rebau salutacions cordials.
LA DIRECCIÓ D'ESTUDIS
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NORMES PER AL PRÈSTEC D’INSTRUMENT

1. Tindran preferència aquells alumnes que hagen realitzat estudis en esta Escola els cursos
anteriors (Primer alumnes de 2n de Llenguatge Musical, després de cursos inferiors, i tenint en
compte els anys que perteneixen a l’Escola).
2. El préstec d’un instrument propietat de la Societat es materialitzarà signant un contracte de
cessió mitjançant el que els pares i alumnes es comprometen a tornar l’instrument després de
dos cursos acadèmics i en les mateixes condicions.

3. A la seua devolució es realitzarà una revissió per un professional qualificat que verifique l’estat de
l’isntrument.
4. En concepte d’amortització per el ús de l’instrument, el beneficiari del prèstec haurà d’abonar
60 euros en efectiu en Secretaria en el mateix moment que es faça entrega de l’instrument.

5. Excepcionalment es podrà ampliar el contracte, amb la supervisió i autorització expressa de la
Direcció del Centre.
6. Les possibles irregularitats o excepcions que pugueren donar-se, seran tractas per la Junta
Directiva de la S.M.A. a proposta de la Direcció del centre.

7. La SMA es reserva el dret a reclamar la devolució de l’instrument cedit en cas que l’alumne
beneficiari del prèstec cause baixa en la SMA o s’acuse falta reiterada a les classes sense haver
notificat cap justificació a la Direcció.
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http:// www.smalzira.org
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OFERTA DE VACANTS PER A PRIMER D’ENSENYANCES ELEMENTALS CURS 2017/2018:

CLARINET

10

CONTRABAIX

1

FLAUTA TRAVESSERA

3

OBOÉ

1

FAGOT

1

PERCUSSIÓ

3

SAXÒFON

2

TROMBÓ

2

TROMPA

4

TROMPETA

4

BOMBARDÍ

1

VIOLA

3

VIOLÍ

5

VIOLONCEL

2

GUITARRA *

3

PIANO

4

*En el cas d’alumnes que vullguen cursar estudis de Guitarra, l’alumne haurà de procurar-se l’instrument.

La Direcció del centre assignarà els instruments als alumnes per ordre d’antiguitat en el centre i segons
l’ordre de preferència que cadascú marque en aquesta fitxa.
Seguint aquest ordre, en cas de que s’agoten els instruments ofertats pel centre, els alumnes hauran de
triar-ne algun altre que haja sigut ofertat la Societat Musical.
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FITXA D’ELECCIÓ D’INSTRUMENT DE L’ALUMNE/A:

RETALLAR ESTA FULLA i entregar-la a la professora de PREPARARATORI.

1r COGNOM:

2n COGNOM:

NOM:

PRIMERA OPCIÓ:

INSTRUMENT:

SEGONA OPCIÓ:

INSTRUMENT:

TERCERA OPCIÓ:

INSTRUMENT:

1) Ha estudiat inicació
amb un instrument
l’últim curs?

1._______________________________________________

2) Indiqueu quin és.

2._______________________________________________

3) Indiqueu si heu de
continuar estudiant este 3._______________________________________________
instrument.

Recomanem conserveu l’altra part de la informació per a la seua consulta.

