PERÍODE D’ADMISSIÓ NOUS ALUMNES
Este procés d’admissió afecta a:
Ensenyances Elementals de Música (nascuts en 2011 i anys anteriors)
Nivell de Preparatori (nascuts en 2012), Nivells d’ Iniciació (nascuts en 2013, 2014 i 2015),
Solfeig Nivell d’ Adults (a partir de 14 anys).

Publicació de les vacants existents

Presentació de sol·licituds

15 de juliol

del 15 al 19 de juliol

Publicació de les llistes provisionals

25 de juliol

Presentació de Reclamacions

25 i 26 de juliol

Publicació de las llistes definitives

29 de juliol
ES REALITZARÀ EN SETEMBRE.

Termini de formalització de matrícula:
CONSULTAR DIES EN EL LLISTAT
DEFINITIU D’ALUMNES ADMESOS.
La no formalització de matrícula en el termini establit pel centre será entesa com a renúncia a la vacant obtinguda.

SOL·LICITUD D’ ADMISSIÓ
El model de sol·licitud es facilitarà en la Secretaria del centre i també podrà descarregar-se des de la
pàgina web de la SMA www.smalzira.org
Cada sol·licitant presentarà una única sol·licitud per duplicat en la Secretaria de la Societat Musical en el
termini i horari indicat a tals efectes i se li assignarà un nombre de registre d’ entrada.
A la sol·licitud s’ ha d’adjuntar la documentació acreditativa de les circumstàncies personals i familiars de
cada alumne.
- Imprés de sol·licitud d’admissió cumplimentat i signat per les dues cares.
- Fotocòpia de DNI de l’alumne, pare, mare o tutors legals i del llibre de familia.
- Fotocòpia del llibre de familia.
La documentació aportada amb posterioritat a la data establida no es tindrà en compte als efectes de baremació.
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BAREMACIÓ
L’admissió dels alumnes, quan no existeixen places suficients per a atendre totes les sol·lcituts
d’ ingrés, se regirà seguint estos criteris:
a) Existència de membre/s de la mateixa unitat familiar matriculat en el centre.
b) Existència de membre/s de la mateixa unitat familiar treballadors del centre.
c) Pares, mares, tutors o tutores legals, o germans i germanes que siguen músics en
actiu en alguna de las agrupacions de la Societat Musical d’Alzira durant els dos
últims anys consecutius.
d) Condició de músic professional del pare, mare, tutor o tutores.
e) Condició de soci.
f) Aspirants que reuneixen la condició de soci i que el curs anterior sol·licitaren
l’admissió i quedaren en llista de espera per a ocupar vacant sobrevinguda.
a) Existència d’algún membre de la mateixa untitat familiar
com a alumne del centre:
Primer germà
A partir dels germans restants

1 punt
0’5 punts per germà

L’existència d’algun membre de la mateixa untitat familiar (germans, progenitors, tutors, conyun o més
germans o germanes matriculats en el mateix centre, quan estos vagen a continuar assistint al mateix en el
curs escolar per al que es sol·licita plaça, es valorarà adjudicant 1 punt per el primer germà/ na i 0’5 punts
per cadascú dels restants germans/nes fins a un màxim de 2 punts.
Als efectes de baremació tindran la consideració de germans o germanes, a més dels que ostenten tal
condició legal:
a) Els xiquets i xiquetes en regimen d’acolliment familiar.
b) Els que no compartint progenitors, residisquen en el mateix domicili i existeisca un víncul
matrimonial o similar entre els pares de ambdós.
A la sol·licitut s’haurà d’adjuntar la documentació que acredite qualsevol d’estes cirscumstàncies familiars.
b)

Pares, mares, tutors o tutores, treballadors del centre docent.

1 punt

La circumstància de que els pares o tutors siguen treaballadors en actiu en el centre docent, serà
acreditada per la titularitat del centre. Fins a un màxim de 1 punt.
c) Pares, mares, tutors o tutores legals, o germans i germanes que siguen
músics en actiu d’alguna de les agrupacions de la Societat Musical
d’Alzira.

0’5 punts

Si el propi alumne, pare, mare, tutor/a legal o qualsevol dels germans o germanes del sol·licitant reuneix la
condició de músic en actiu de la Societat Musical d’Alzira, es valorarà amb un màxim de 1 punt,
independentment del nombre total d’ells. Esta condició serà acreditada per la titularitat del centre.
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d) Condició de músic professional dins la la mateixa unitat familiar.

0’5 punts

S’atorgarà fins a un màxim de 1 punt a l’aspirant si el mateix, opare mare, tutor o tutora legal, qualsevol
dels seus germans/germanes e inclús els cònyuges del sol·licitant reuneix la condició de músic
professional o membre de la Junta Directiva de la Societat Musical d’Alzira, independentment del nombre
total d’ells. Esta condició serà acreditada per la titularitat o direcció del centre.
e)

Condició de soci dins de la mateixa unitat familiar.

1 punt

S’atorgarà 1 punt a l’aspirant si el propi alumne/a, pare mare, tutor o tutora legal, qualsevol dels seus
germans/germanes e inclús els cònyuges del sol·licitant reuneix la condició de SOCI NUMERARI de la
Societat Musical d’Alzira amb data 28 de juny de 2019.
Esta condició serà acreditada per la titularitat del centre.
f)

Aspirants que reuneixen la condició de soci i que el curs anterior
sol·licitaren l’admissió i quedaren en llista de espera per a ocupar
vacant sobrevinguda.

1 punt

Esta condició serà acreditada per la titularitat del centre.

DESEMPATS
Els empats que, en el seu cas es produeixquen, es resoldran aplicant sucesivament la major
puntuació obtesa en els criteris següents:
a) Existència de germans o germanes matriculats en el centre.
b) Pares, mares, tutors o tutores, treballadors en el centre docente.
c) Pares, mares, tutors o tutores legales, o germans i germanes que siguen
músics en actiu d’alguna de les agrupacions de la Societat Musical d’Alzira.
d) Condició de músic professional del pare, mare, tutor o tutores
e) Condició de soci.
f) Sorteig davant la Junta Directiva de la Societat Musical d’Alzira.
Es realitzarà un sorteig per curs o nivell.
Els criteris de desempat s’utilitzaran, en l’ordre establit, i fins al mateix moment en que es
produeixca el desempat.

DOCUMENTACIÓ REQUERIDA PER A FORMALITZAR LA MATRICULACIÓ DE FORMA PRESENCIAL
- Resguard de pagament de la matrícula.
- Imprés de sol·licitud de matrícula totalment cumplimentat i signat per les dues cares.
- Autorització dels drets d’imatge i so cumplimentada i signada.
- Fotocòpia de DNI de l’alumne, pare, mare o tutors legals i del llibre de familia.
- Fotocòpia del llibre de familia.
- Document acreditatiu de les dades bancàries per tal de domiciliar els rebuts mensuals de les classes.

SOCIETAT MUSICAL D’ALZIRA

Página 8

