ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE GIRONA
PREINSCRIPCIÓ CURS 2019-2020
PERÍODE DE PREINSCRIPCIÓ
Del 24 d’abril al 8 de maig de 2019
INFORMACIÓ
Tota la informació referent al procés de preinscripció, matriculació, preus i oferta formativa els trobareu al tauler
d’anuncis de l’EMM i al web a l’apartat de “Secretaria > Descàrregues”.

CALENDARI DE TRÀMITS
Abril

Maig

11

Informació de l’oferta inicial i vacants de Sensibilització

24 abril a 8 de maig

Presentació de sol·licituds de preinscripció de nou alumnat

15

Publicació de les llistes baremades provisionals

16, 17, 20

Presentació de reclamacions sobre la baremació provisional

28 (17.30h)

Prova nivell de Llenguatge musical per als que al·leguin coneixements

5 (9.30h)

Sorteig públic. Es realitzarà a l’Ajuntament
Resolució de les reclamacions sobre la baremació i Publicació de la llista d’admesos
a Sensibilització. Publicació de llistes ordenades de la resta de programes
Matriculació dels nous alumnes de Sensibilització
Publicació de les vacants d’altres programes i especialitats instrumentals.
Publicació dels admesos d’altres programes diferents de Sensibilització.
Adjudicació d’especialitat instrumental
Matriculació del admesos per a la resta de programes formatius ( Sensibilització ja
matriculats)
Proves per la Coral Geriona i Farinera per a nous preinscrits
Termini de presentació de sol·licituds d’ajuts
Preinscripció fora de termini de programes formatius
Preinscripció a matèries soltes de programes formatius i llenguatge
musical d’adults ( en previsió que quedin vacants)
Inscripció i Aula Oberta
Proves per a conjunts instrumentals i vocals
Proves de nivell per a inscripcions d’assignatures soltes

7
10 al 14
Juny

14
18 (tarda: torns)
18 a 21 de juny

Juliol

19 (tarda: torns)
1
A partir de l’1
A partir de l’1

Setembre

A partir de l’1
Primera setmana
lectiva

FORMALITZACIÓ DE LA PREINSCRIPCIÓ EN LÍNIA
( Si cal fer la fase 2 s’ha de fer dins el mateix termini )
PRESENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD:

Fase 1

Emplenar una sol·licitud en línia al nostre web www.girona.cat/emm “Secretaria > Preinscripcions”.
Si no disposeu d’ordinador, en espais públics de la ciutat amb connexió a Internet us facilitaran l’accés.

PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ:

Només cal presentar documentació acreditativa en els casos que s’al·legui:
•
•
(Fase 2)

Rendes familiars: Es presentarà documentació acreditativa únicament en els casos que
s’al·legui ser beneficiari de la renda mínima d’inserció.
Discapacitat: Original i fotocòpia del certificat de disminució del Departament de Benestar
Social i Família de l’alumne o alumna.
L'original de la documentació es retornarà un cop contrastat amb la còpia que se'n presenta.
Escola Municipal de Música - C. Barcelona, 70 17002 GIRONA
Horari de preinscripció: matins de 10 a 13 h i tardes de 17:30 a 20 h
c/e emm@ajgirona.cat // www.girona.cat/emm
o a les Oficines d’Informació Ciutadana de l’Ajuntament.

CRITERIS D’INGRÉS
PROGRAMES FORMATIUS
Programa de Sensibilització:

- Sensibilització 5 anys, nascuts/nascudes l’any 2014
- Sensibilització 6 anys, nascuts/nascudes l’any 2013

Programes amb prova de nivell excepte per al curs de 1r:
Programa de Formació Bàsica (1r cicle):
Anys de naixement: entre el 2006 i el 2012, ambdós inclosos.
Per accedir a 1r curs els anys de naixement corresponen a 2008, 2009,
2010, 2011 o 2012 .

Programa de Formació Bàsica (3r cicle):
Anys de naixement: entre el 2004 i el 2007,
inclosos.

Programa de Formació Bàsica (2n cicle):
Anys de naixement: entre el 2004 i el 2009, inclosos.

Programa Música a Mida:
Anys de naixement: el 2003 i anys

Programa de Formació Avançada
Anys de naixement: el 2009 i anys anteriors.

anteriors

Assignatures comunes de programes formatius (preinscripció al juliol):
Si hi ha interessats a cursar alguna matèria solta dels programes formatius, caldrà realitzar la preinscripció a través de
formulari web, a partir de l’1 de juliol i es valorarà exclusivament l’ordre d’arribada, i els resultat de les proves, si
s’escau. (Consulteu la normativa de preinscripció.)
CONJUNTS VOCALS I INSTRUMENTALS
Programes amb prova de veu i musical per als grups corals i prova d’instrument per als grups instrumentals:
Coral
Farinera:
Anys de naixement: 2002
i anys anteriors.

Coral
Geriona Infantil:
Per a nascuts entre el
2006 i 2009, ambdós
inclosos

Coral
Geriona Juvenil:
Per a nascuts entre el
2001 i 2005, ambdós
inclosos

Grups instrumental i
vocals:
Nivell i edats condicionats
a les característiques de
cada grup que es concreti.

AULA OBERTA ( preinscripció al juliol)
Inscripció oberta a tothom sense preinscripció i fins a exhaurir les places a partir de l’1 de juliol.
Les inscripcions es realitzaran a través del web i poden ser a tot el cicle d’audicions o a sessions determinades.
BAREM:

Criteri específic:
-Quan l’alumnat estigui
empadrona a la ciutat de
Girona: prioritat

Criteris generals:
- Quan l’alumnat sigui nascut el 2002 o en anys posteriors: 1 punt
- Quan l’alumnat, o el pare, mare, tutor o tutora en cas de menors, siguin beneficiaris de la
renda mínima d’inserció o acreditin recursos totals inferiors a aquesta: 1 punt
- Quan l’alumnat acrediti una discapacitat igual o superior al 33%: 1 punt
- Quan l’alumnat tingui una germà o germana ja escolaritzat a l’EMM : 1 punt

Les sol·licituds amb empadronament fora de la ciutat de Girona passaran directament a la llista
d’espera atenent al criteri específic de prioritat. Tan sols en el cas de que hi hagi places vacants i no hi
hagi cap sol·licitud de Girona, s’atendran les de fora del municipi aplicant-hi els criteris de baremació
corresponents. Aquesta norma tindrà validesa per a les preinscripcions formalitzades dins el termini.
A partir d’aquell moment només regirà l’ordre d’arribada per a les sol·licituds de fora de termini.
Si malgrat l’aplicació dels criteris esmentats subsisteix la situació d’empat, l’ordenació de les sol·licituds
afectades es farà d’acord amb el resultat del sorteig públic realitzat el dia 5 de juny a les 9:30h a
l’Ajuntament de Girona.
__________________________________________________
(Resum dels acords “Oferta Formativa” i “Normativa de preinscripció i matriculació curs 19-20”, aprovats en
sessió del Consell Rector de l’OALEMG el dia 9 d’abril de 2019, consulteu els documents íntegres al tauler

