ESCOLA DE MÚSICA DE
L´ARTÍSTICA DE CARLET
CIRCULAR MATRÍCULA CURS 2020-2021
Estimats i estimades alumnes i famílies:
Davant la crisi sanitària patida arran de la pandèmia del COVID19, i seguint les
instruccions de la Conselleria d’Educació, s’hagué de suspendre tota l’activitat
lectiva presencial de l’Escola de música de l´Artística de Carlet i, per tant,
s’hagué de replantejar l’activitat docent per a adaptar-la a les Tecnologies de la
Informació i la Comunicació (TIC), per tal de seguir donant servici a tota la
comunitat educativa i amb l’objectiu de poder continuar la formació musical i
l’atenció a tot l’alumnat. L’Equip Directiu de l’Escola vol agrair el gran esforç
realitzat per part de l’alumnat i les famílies que han posat tots els mitjans per
tractar de portar endavant i superar aquest curs.
Així doncs, s’ha de prendre consciència i pensar que a partir d’ara la ciutadania
ha d’adaptar-se a una “nova normalitat” per tal de conviure amb aquest virus en
els diferents escenaris de la vida quotidiana. Des de l’Escola de Música s’ha
estat treballant els darrers mesos per tal d’afrontar aquesta situació posant
mesures com ara l’adaptació de les instal·lacions per tal de preservar i garantir
la higiene de tots els usuaris amb l’objectiu de poder funcionar de manera
eficient i segura en totes les seues activitats; docents, artístiques i
administratives.
Malgrat aquesta situació, la Direcció del centre proveirà de vacant a tots els
educands, respectant les mesures sanitàries que es dicten en este sentit des
de la Conselleria. Per tant, comptarà amb tots i cadascun dels alumnes de
l’Escola de Música que han continuat matriculats fins al mes de juny i que no
hagen causat baixa ni renúncia en aquest curs.
Un dels aspectes que s’adaptarà a esta nova situació serà el procediment de
matrícula per al proper curs 2020/21, el qual no serà possible realitzar de
manera presencial sinó únicament i exclusiva per via telemàtica. L’ordre es
determinarà pel nombre d’expedient de cada alumne/a.
S’atendrà qualsevol consulta al respecte tant per correu electrònic com per via
telefònica. Tanmateix, en el cas que siga estrictament necessari realitzar alguna
gestió presencial s’atendrà amb cita prèvia concertada cridant al telèfon:
960093066.

PROCÉS DE FORMALITZACIÓ DE LA MATRÍCULA:
•

Els/les alumnes que no desitgen continuar amb la formació musical en
aquest centre hauran d’omplir, signar i enviar per correu electrònic el
MODEL BAIXA D’ALUMNE que s’adjunta en aquest correu electrònic fins al
10 DE JULIOL.

•

Els/les alumnes que continuen amb la formació musical hauran d’omplir
l’IMPRÉS DE MATRÍCULA 2020/2021,(es pot omplir en el mateix PDF) en
el que facilitaran totes les dades que es sol·liciten al mateix i ho remetran
per correu electrònic, prèviament signat i junt al justificant de pagament de
la matricula, abans del 15 DE JULIOL.
Correu Electrònic: secretaria@amartistica.com

•

L’equip directiu del centre organitzarà l’assignació d’horaris/grup
d’assignatures col·lectives, tenint en compte la informació facilitada a
l’imprés de matrícula per alumnes i famílies. Això permetrà conèixer de
forma, el més aproximada possible, el volum d’alumnes per tal d’adequar
l’espai dins de les aules i fer la distribució de l’alumnat per grups, per tal de
garantir les mesures sanitàries.

•

L’assignació dels horaris i dels grups es realitzarà per curs i per ordre
d’antiguitat de l’alumne/a del centre. Es prendrà com a referència el nombre
d’expedient assignat a cada alumne/a.

•

Mitjançant el correu electrònic es comunicarà a cada alumne/família tant els
horaris i els grups assignats de les assignatures col·lectives com el preu de
la mensualitat de les classes durant el curs.

•

A l’inici de setembre els professors d’instrument gestionaran l’assignació
d’horaris de les classes d’instrument.

•

El pagament de la matrícula s’haurà de realitzar entre l’1 i el 15 de JULIOL,
a través de transferència bancària o ingrés al compte:
IBAN: ES14 3159 0038 6825 5533 3422

•

CONCEPTE: MATRÍCULA “NOM COGNOMS DE L’ALUMNE/A”

•

PREUS DE MATRÍCULA PER AL CURS 2020/2021

ALUMNES D’ ENSENYANCES ELEMENTALS INICIACIÓ, PREPARATORI,
ADULTS I ENSENYANCES PER LLIURE 20 €.
ELS I LES ALUMNES QUE ES MATRICULEN EN LES ESPECIALITATS DE
FAGOT, TROMBÓ I TUBA ESTARAN BONIFICATS AMB UN 50% DE
DESCOMPTE EN CONCEPTE DE MATRÍCULA I MENSUALITATS.

RATIOS DE L´ESCOLA PER CURSOS
Iniciació 3-4-5 anys:

1 hora setmanal de llenguatge

Preparatori 6 i 7 Anys:

2 hores setmanals de llenguatge musical

1er d´ensenyament elemental:

2 hores setmanals de llenguatge musical
1 hora setmanal de conjunt vocal
1 hora setmanal d´instrument

2on d´ensenyament elemental:

2 hores setmanals de llenguatge musical
1 hora setmanal de conjunt vocal
1 hora setmanal de conjunt instrumental
1 hora setmanal d´instrument

3er d´ensenyament elemental:

2 hores setmanals de llenguatge musical
1 hora setmanal de conjunt instrumental
1 hora setmanal d´instrument

4rt d´ensenyament elemental:

2 hores setmanals de llenguatge musical
1 hora setmanal de conjunt instrumental
1 hora setmanal d´instrument

1er I 2on d´ensenyaments lliures:

2 hores setmanals de llenguatge musical
1 hora setmanal de conjunt Instrumental
1 hora setmanal d´instrument

Adults:

2 hores setmanals de llenguatge musical
1 hora setmanal d´instrument

