ESCOLA DE MÚSICA CURS 2021-22
CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ
Fases
Presentació de sol·licituds (per instància
electrònica o presencialment a l’Ajuntament)

Dates

Llistes provisionals amb el barem

25 de maig

Reclamacions

del 26 al 28 de maig

Publicació llistes definitives barems

1 de juny

Sorteig empats a punts

3 de juny a les 10h

Llistes d’admesos

7 de juny

Període de matriculació

23 de juny al 2 de juliol

de 3 al 14 de maig

COM PRESENTAR LA PREINSCRIPCIÓ I DOCUMENTACIÓ
1.- Per registre digital
●

●

Instància electrònica ajuntament:
https://www.seu-e.cat/ca/web/altafulla/govern-obert-i-transparencia/serveisi-tramits/tramits/instancia-generica
Per a fer-ho és necessari estar donat d’alta a idCAT:
https://web.gencat.cat/ca/tramits/que-cal-fer-si/Vull-identificar-me-digitalme
nt/idcat-mobil/#bloc2

2.- Presencialment a l’Ajuntament (cal demanar cita prèvia)
● A través de l’aplicatiu: https://citaprevia.altafulla.cat/citaprevia/
● Telefònicament al 977650008

CONSULTA DELS TRÀMITS
www.altafulla.cat

NOMBRE DE PLACES QUE S’OFEREIXEN

CURS
Sensibilització
(5 anys)
Primer

PLACES

CURS

PLACES

Preparatori
14

concretar amb el centre

8

Joves

concretar amb el centre

Segon

1

Adults

concretar amb el centre

Tercer

1

Quart

6

Cinquè

3

Sisè

2

Les places ofertades de Llenguatge Musical de 2n a Preparatori i de Joves a Adults
vindran condicionades per les places lliures d’Instrument.

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR EN EL MOMENT DE LA PREINSCRIPCIÓ
●
●
●

Imprès de preinscripció degudament emplenat.
Fotocòpia del DNI / NIE de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor legal).
Fotocòpia del llibre de família complet.

DOCUMENTACIÓ OBLIGATORIA A EFECTES DE BAREM
●

Volant d’empadronament. (No cal demanar-lo. Es farà la comprovació de les dades
per part de l’Ajuntament d’Altafulla).

●

En cas de no ser residents a Altafulla, documentació acreditativa del lloc de treball
si aquest és el que s’al·lega.

Per acord de la comissió de matriculació, en cas d’empat tindrà prioritat el nen/a
empadronat a Altafulla.
BAREMACIÓ:
75 PUNTS = Unitat familiar, en primer grau, empadronada a Altafulla.
45 PUNTS = Pare/mare/tutor/a treballant a l´Escola de Música.
25 PUNTS = Germans/es a l´Escola de Música en el moment de fer la preinscripció.
5 PUNTS = Lloc de treball a Altafulla pels no empadronats.

