IMPRÈS

CONFIRMACIÓ DE PLAÇA DE PROGRAMES FORMATIUS
PER AL CURS 2019-2020

NOM ALUMNE/A............................................................................ INSTRUMENT.…………………………
PROGRAMA i CURS 19-20........................................................................................................................
D E S I T J O:

CONFIRMAR plaça
 NO CONFIRMAR plaça
RESERVAR plaça fins el 21 de juny a l’espera d’obtenir una plaça a 1r de grau professional (si no es
renuncia a aquesta reserva es cobrarà la matrícula a partir del 21 de juny)
SENSIBILITZACIÓ 6 ANYS
 Música i Moviment 60’
FORMACIÓ BÀSICA 1r CICLE
FB 1 i 2

 Instrument 30’
 Llenguatge Musical 60’
 Cor 45’

FB 3
 Instrument 30’
 Llenguatge Musical 60’
 Conjunts instrumental curs. 60’
(excepte alumnes de piano i acordió).
 Cor 60’ (obligatori per alumnes de piano)

FORMACIÓ BÀSICA 2n CICLE
FB4 i 5

FORMACIÓ AVANÇADA
FA4 i 5
 Instrument 40’
 Instrument 45’
Conjunts instrumentals 60’ (excepte alumnes de piano i acordió).  Llenguatge Musical 120’
Llenguatge Musical 60’
 Cor 60’
Cor 60’
 Conjunts instrumental 60’ (excepte alumnes de piano)

FORMACIÓ BÀSICA 3r CICLE
(fins a 15 anys o nascuts a partir del 2004 )

MÚSICA A MIDA
(a partir de 16 anys o nascuts abans del 2004 )

 Instrument 30’
 Llenguatge Musical Joves i adults 1, 2, 3 o 4. 60’
 Instrument 40’
 Cor 60’
 Conjunts instrumentals 60’ (excepte alumnes de piano i acordió)
 Cor 60’
Només per alumnat amb nivell
 Llenguatge Musical Joves i adults 1, 2, 3 o 4. 60’
Només per alumnat que prové de FA5 o FB5
 Llenguatge de 3r cicle
 Informàtica musical (places limitades)
 Llenguatge rítmic (places limitades)
Combo 60’ (places limitades)  Jove  Jazz  Folk

•

 Conjunts instrumentals 60’ (excepte alumnes de piano i
acordió)
 Llenguatge de 3r cicle
 Informàtica musical (places limitades)
 Llenguatge rítmic (places limitades)
Combo 60’ (places limitades)  Jove  Jazz  Folk

L’alumnat que cursa assignatures soltes, cal que indiquin de quines vol confirmar plaça: ................................................................

......................................................................................................................................................................................................................
•

L’alumnat que no està matriculat als cors Geriona i està pendent de fer prova de veu, cal que facin preinscripció com a NOU
alumnat per Internet fins al 8 de maig.

•

L’alumnat que ha finalitzat el seu recorregut (9 anys d’instrument o 6 anys de Música a Mida) i vol continuar a l’EMM que
ho sol·licitin per registre a la secretaria abans del 8 de maig, on han d’indicar i especificar les assignatures que vol cursar. Si
el 2 de juliol no tenen una plaça adjudicada, caldrà fer la preinscripció com a NOU alumnat per Internet.

•

L’alumnat interessat en canviar d’instrument (només alumnes que hagin iniciat instrument el curs 2018-2019) cal que indiqui:
Instrument actual:................................................. Instrument que desitjaria tocar: ......................................................................

Signatura,
Nom (alumne/a major d’edat o pare/mare o tutor/a). .............................................................................................................

Termini presentació de sol·licituds el 8 de maig




