
   

  

  
 

 
 

CONFIRMACIÓ DE PLAÇA  PER AL CURS 2020-2021 
 

 
 
Tota la informació del procés de preinscripció i matriculació, preus i oferta formativa del curs 2020-2021 la 
podreu consultar a la nostra web www.girona.cat/emm a partir del 8 de maig. 
 
Degut a les circumstàncies, enguany el procés de confirmació de plaça es durà a terme omplint un formulari 
online, de l’11 al 22 de maig. Si passada aquesta data no s’ha omplert el formulari, no es podrà garantir la 
reserva de plaça per al proper curs. Per qualsevol dubte consulteu amb el professorat tutor d’instrument i 
d’assignatures soltes (teniu les adreces a continuació). 
 
Podeu accedir al formulari clicant aquí: 
 
Programa formatiu amb instrument 

https://forms.gle/UKHkQZDJ3MGFgYRA8 
 

Cors Geriona, Farinera i grups instrumentals i vocals de petit format 

https://forms.gle/LruH9ppPiGerH7Lz6 
 
 
En cas que no desitgeu continuar el curs vinent, us preguem que ompliu igualment el formulari marcant  la 
casella NO CONFIRMAR. 
 
El full de confirmació de plaça té caràcter de matriculació. L’import de la matrícula per al curs 2020-2021 us 
el carregarem en el vostre compte corrent a partir del 15 de juny. En el cas que alguna família necessiti 
fraccionar l’import de la matrícula, caldrà que ho sol·liciti mitjançant un correu-e a secretaria.  
 
A finals de maig informarem dels horaris de grup curs 2020-2021 i del procés per sol·licitar-ne canvis, si 
s’escau. 
 
Casos en què cal fer preinscripció com a NOU alumnat a través d’Internet FINS el 22 de maig 
 

Germans/es d’alumnat interessats en entrar a l’EMM. 

L’alumnat actual d’assignatures soltes que vulgui accedir a programes formatius amb instrument. 

 
Alumnes de Formació Avançada 5 
 

L’alumnat de Formació Avançada 5 pendent de la prova d’accés a 1r de grau mitjà pot reservar la plaça a 
l’espera d’obtenir una plaça als ensenyaments reglats (cal que així ho indiqui al formulari de confirmació).  
 
En cas que finalment es renunciï a continuar a l’EMM caldrà que ho notifiqui per escrit a la secretaria de 
l’EMM en darrer terme el 15 de juliol. 
 

 

Sol·licituds d’ajut per raó d’ingressos 
 

Les sol·licituds d’ajut per a estudiants de l’EMM, caldrà que les presenteu en darrer terme el 1 de juliol de 
2020 a l’EMM. Podeu consultar la convocatòria a l’apartat de Secretaria/Descàrregues de la nostra web 
www.girona.cat/emm, on també podeu baixar-vos l’imprès de sol·licitud. 
 
 

 

L’horari de Secretaria per aquest període 
 
Podeu contactar amb secretaria a través del correu emusica@ajgirona.cat i del telèfon 972 210030 
Quan es pugui reobrir l’EMM us informarem de l’horari. 
 
 
L’Equip Directiu. 
 
 
Girona, 7 de maig de 2020 
 



   

  

 

 
 

PREUS PÚBLICS DE L’EMM PER AL CURS 2020-2021 

 

PROGRAMES FORMATIUS 

Quotes mensuals (10 quotes del mateix import que es cobraran de setembre a juny): 

1. SENSIBILITZACIÓ 35,00 € 

2. FORMACIÓ BÀSICA i AVANÇADA 

(amb classe individual d’instrument) 
77,00 € 

3. MÚSICA A MIDA  
(a partir de 16 anys):  
(amb classe individual d’instrument) 

99,00 € 

Matèries comunes de programes formatius 

Assignatura col·lectiva solta dels programes 
formatius 

19,00 € 

 

CORS GERIONA, FARINERA i GRUPS INSTRUMENTALS I VOCALS DE PETIT FORMAT 

Quotes mensuals (10 quotes del mateix import que es cobraran de setembre a juny): 

CORAL FARINERA 27,50 € 

CORAL GERIONA 27,50 € 

GRUPS VOCALS 50,00 € 

GRUPS INSTRUMENTALS o VOCALS DE PETIT 
FORMAT 

50,00 € 

 

ALTRES ADMINISTRACIÓ, GESTIÓ I SERVEIS 

MATRÍCULA i MATERIAL 

Programes formatius (1,2,3) 137 € 

CORS GERIONA, FARINERA I GRUPS 
INSTRUMENTALS I VOCALS DE PETIT FORMAT   
i assignatures soltes 

39 € 

 

En cas que l’usuari s’inscrigui en més d’un programa formatiu es satisfarà una sola vegada la matrícula 
d’import més alt. 

DESCOMPTES i EXEMPCIONS 

Les matriculacions als programes formatius a partir del mes de gener tindran un descompte de l’import de la 
matrícula del 40% 

S’aplicarà el 10% de descompte en els casos que s’acumulin més d’una quota dels programes formatius, 
matèries comunes o soltes, cors Geriona ,Farinera i grups instrumentals i vocals de petit format. 

PRÉSTEC DEL BANC D’INSTRUMENTS 

Pel servei de préstec d’instrument, regulat en el document “Condicions del servei de préstec d’instruments 
per a l’alumnat de l’Escola Municipal de Música de l’OALEMG”, (aprovat pel Consell Rector el 16/12/2015 i 
modificat en data 13/12/2017), s’estableix: 

Quota mensual  5,00 € 

 
(Resum de l’acord dels preus públics aprovat en sessió del Consell Rector de l’OALEMG el dia 5 d’abril de 2020 
Consulteu els documents íntegres a www.girona.cat/emm). 



   

  

 

 

 

 

 

Adreces de correu-e del professorat de l’escola 

 
 

Joan Alfaras: joan.alfaras@ajgirona.cat 

Yolanda Fernández: yolanda.fernandez@ajgirona.cat 

Arabela Fernández: arabela.fernandez@ajgirona.cat 

Pau Ferrer: pferrerb@ajgirona.cat 

Pere Coma: pere.coma@ajgirona.cat 

Emma Tura: emma.tura@ajgirona.cat 

Rosa Corella: rosa.corella@ajgirona.cat 

Esteve Zulet: ezulet@ajgirona.cat 

Irene Ferrer: irene.ferrer@ajgirona.cat 

Neus Plana: neus.plana@ajgiona.cat 

Almudena Jambrina: ajambrina@ajgirona.cat 

David Canet: jdavid.canet@ajgirona.cat 

Enric Masriera: emasriera@ajgirona.cat 

Sam Atencia: samuel.atencia@ajgirona.cat 

Albert Morcillo: albert.morcillo@ajgirona.cat 

Josep Juan: jose.juan@ajgirona.cat 

Josep tro: jtro@ajgirona.cat 

Enric Canada: enric.canada@ajgirona.cat 

Marc Piqué: marc.piquec@ajgirona.cat 

Montse Frigoler: montse.frigoler@ajgirona.cat 

Fina Sirvent: fina.sirvent@ajgirona.cat 

Nadia Bosch: nadia.bosch@ajgirona.cat 

Jana Boadas: jana.boadas@ajgirona.cat 

Imma Pascual: ipascual@ajgirona.cat 
 
 


