CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA PER A L’ESCOLA MUNICIPAL
DE MÚSICA “ROSER CABANAS”


Període de presentació de sol·licituds de preinscripció en el departament de
Cultura al carrer de Mossèn Cinto Verdaguer 16-18 baixos interior:



Dies 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24 i 25 de maig de 2022 pel matí, en horari de
10:00h a 14:00h.



Dies 17, 19, 23 i 25 de maig de 2022 per la tarda, en horari de 15:30h a
18:30h.

- On-line: la documentació s’haurà de lliurar a la següent adreça de correu electrònic
emusica@aj-cornella.cat, indicant en l’assumpte SOL·LICITUD PREINSCRIPCIÓ
ESCOLA MUSICA/NOM DE L’ALUMNE/A + CURS AL QUE ES PRESCRIU.
Un cop revisada la documentació us enviarem un correu electrònic notificant el núm.
d’expedient i la puntuació obtinguda.

- Presencial: demanant CITA PREVIA a través de la pàgina http://citaprevia.cornella.cat/, per
correu electrònic emusica@aj-cornella.cat, durant les dates previstes en el calendari.









Sorteig de Llenguatge Musical: 26 de maig de 2022, a les 15:30h.
Publicació de les llistes d’ admesos a Llenguatge Musical: 27 de maig de 2022 (web
de l’Escola de Música).
Termini de reclamacions de Llenguatge Musical: 30 i 31 de maig i 1 de juny de
2022 (al servei d’Administració de l’Escola de Música amb cita prèvia o per telèfon).
Publicació llista definitiva de Llenguatge Musical: 3 de juny de 2022 (web de
l’Escola de Música).
Sorteig d’elecció d’instrument: 7 de juny de 2022, a les 15:30h.
Publicació de la llista d’ admesos d’instrument: 8 de juny de 2022 (web de l’Escola
de Música).
Termini de reclamacions d’instrument: 9, 10 i 13 de juny de 2022 (al servei
d’Administració de l’Escola de Música amb cita prèvia o per telèfon).






Publicació llista definitiva d’instrument: 14 de juny de 2022 (web de l’Escola de
Música).
Publicació llista definitiva de la llista d’espera: 14 de juny de 2022 (web de l’Escola
de Música).

Període de presentació de sol·licituds de matricula en el departament de Cultura
al carrer de Mossèn Cinto Verdaguer 16-18 baixos interior:


Dies 15, 16, 20, i 21 de juny de 2022 pel matí en horari de 10:00h a 14:00h,
i per la tarda en horari de 15:30h a 18:00h.

- On-line: la documentació s’haurà de lliurar a la següent adreça de correu electrònic
emusica@aj-cornella.cat, indicant en l’assumpte NUM. EXPEDIENT (assignat en la
preinscripció,)/CURS AL QUE HA ENTRAT / i /NOM DE L’ALUMNE/A.
NOTA: Les famílies que optin per la matriculació mitjançant el correu electrònic hauran
d’enviar la documentació exigida els dies 15, 16, 20 i 21 de juny de 2022. Si en el moment de
fer la matricula no s’ha rebut la documentació s’entendrà que RENUNCIA a la plaça.
- Presencial: demanant CITA PREVIA a través de la pàgina http://citaprevia.cornella.cat/, per
correu electrònic emusica@aj-cornella.cat durant les dates previstes en el calendari.
NOTA: Les famílies i els alumnes que optin per la matrícula presencial hauran de formalitzar
la matrícula, amb l’imprès emplenat, juntament amb la documentació requerida, en el dia, hora
i lloc que se’ls hi assigni, ja que en el cas de no fer-ho s’entendrà que RENUNCIEN a la plaça.

3.- SORTEIG PÚBLIC
El sorteig consistirà en introduir a la web de sortejos: https://www.sortea2.com/sorteos el DNI
del/de la pare/ mare o tutor/a legal dels alumnes sol·licitants de plaça.
S’aniran introduint tants “nº de premios” com nombre de places vacants hi hagi, tant pel que fa
a cada grup de llenguatge musical, com per aquelles places disponibles per a cada instrument en
la primera opció.
Al mateix moment, un cop exhaurit el nombre de places vacants, s’introduirà consecutivament
en ordre, la numeració corresponent per tal d’esgotar el número de sol·licitants, per
confeccionar la llista d’espera.
Un cop finalitzat el sorteig es procedirà a l’ordenació de les llistes definitives i de les llistes
d’espera, tal com ha quedat l’adjudicació abans efectuada. Aquestes llistes seran exposades

públicament a la web de l’escola https://emusicacornella.wixsite.com/emmrosercabanas durant
els període de temps contemplat en aquest calendari.

3.1. Llenguatge Musical
Per a cada grup d’edat es realitzarà un sorteig independent per tal de cobrir les places vacants
del curs de llenguatge musical corresponent a l’any de naixement.
Pel que fa als alumnes de 9 a 11 anys, de forma prèvia al sorteig, l’equip directiu de l’escola
valorarà el nivell de coneixements musicals de l’alumne/a i decidirà a quin grup de llenguatge
musical s’hauria d’assignar, entrant a formar part dels candidats a les places vacants d’aquest
grup.

3.2. Instrument
Únicament es farà sorteig d’aquells instruments que disposin de places vacants.
Si no s’obté plaça per cursar l‘instrument escollit com a primera opció, s’esperarà a obtenir
plaça en el sorteig de la segona opció. Si no obté plaça en aquest segon sorteig d’instrument,
s’esperarà a obtenir plaça en el sorteig d’instrument seleccionat en tercera opció. En cas que no
s’obtingui plaça en cap dels instruments escollits, s’oferiran les places d’instrument que restin
vacants.

AFORAMENT AULES
Seguint les indicacions de les autoritats (Govern de la Generalitat i Gobierno de España) pel
proper curs tornarem a la normalitat en quant a ratis d’alumnes per classe i d’altres mesures
sanitàries. En aquest context, en el cas que hi hagués alguna altra situació excepcional, es
seguiran les actualitzacions de les mesures que siguin aprovades per les autoritats
corresponents, adaptant el funcionament de l’escola a aquestes.

