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PRIMER.- Aprovar les bases pel curs de Música 2022-2023 que s’adjunten com a annex I.
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RESOLC

Número: 2022-0077 Data: 02/06/2022

Vista la proposta del director del Patronat Municipal de Música d’Eivissa per a l’aprovació de les
bases del curs de Música 2022-2023, mitjançant el present i en virtud del previst a l’article 14.2.9
dels Estatuts del Patronat,

Escola de Música – Bases curs 2022/2023

ANNEX I

PATRONAT MUNICIPAL DE MÚSICA D’EIVISSA
ESCOLA DE MÚSICA

Codi de centre EMDR 07016001
Ensenyaments no reglats

DECRET

BASES CURS 2022/23
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1.

Situació excepcional a causa de la crisi sanitària com a conseqüència de la COVID-19

A causa de les circumstàncies esdevingudes com a conseqüència de la COVID-19 qualsevol
informació d'aquestes bases pot modificar-se per raons sanitàries i de seguretat de les persones.

2.

Assignatures, requisits d’accés, places i horaris

2.1. Llenguatge Musical
2.1.1. Música en família

Sensibilització Musical I: assignatura dirigida a l’alumnat nascut l’any 2019. 10 places
alumnat de l’escola, 6 places alumnat nova matrícula

•

Sensibilització Musical II: assignatura dirigida a l’alumnat nascut l’any 2018. 8 places
alumnat de l’escola, 8 places alumnat nova matrícula

2.1.3. Iniciació
•

Iniciació I: assignatura dirigida a l’alumnat nascut l’any 2017. 13 places alumnat de l’escola,
7 places nova matrícula.

•

Iniciació II: assignatura dirigida a l’alumnat nascut l’any 2016.16 places alumnat de l’escola,
4 places nova matrícula

•

Iniciació III: assignatura dirigida a l’alumnat nascut l’any 2015. 12 places alumnat de
l’escola, 18 places alumnat nova matrícula

Al final d’aquest nivell l’alumnat triarà quin instrument vol tocar, tenint com a referència les
recomanacions fetes pel professorat que li haurà fet el seguiment durant tot el curs d’Iniciació III,
segons les seues aptituds i habilitats.
2.1.4. Ensenyaments Elementals
•

Primer: 25 places

•

Segon: 25 places

•

Tercer: 25 places

•

Quart: 25 places
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2.1.2. Sensibilització musical
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Assignatura dirigida a l’alumnat nascut entre els anys 2020 i 2022. 8 places alumnat de l’escola,
12 places alumnat nova matrícula.
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2.1.5. Ensenyaments Mitjans
•

Cinquè:20 places

•

Sisè:20 places

2.1.6. Horaris
Els horaris de cada grup es publicaran en les dates de preinscripció i matrícula.
Per a la distribució dels grups es tendrà en compte l’ordre de sol·licitud de l’horari, i dins d’aquest,
l’horari de sortida de l’escola de l’alumne/a. Es tendrà en compte també que els grups estiguin
compensats.

Els estudis a l’escola es divideixen en dos Graus: Elemental i Mitjà. El grau Elemental consta de 4
nivells i el grau Mitjà de 4 nivells més optatives.

És condició indispensable per a tot l’alumnat menor d’edat que cursa estudis d’instrument,
continuar els estudis de Llenguatge Musical fins al sisè curs o acreditar que s’ha superat
anteriorment aquest nivell en alguna altra escola reconeguda al Registre estatal de centres
docents no universitaris o en algún conservatori professional del territori nacional.
En cap cas l’alumne/a que assisteixi a les classes d’instrument quedarà exempt de cursar els
estudis de Llenguatge Musical fins que no hagi superat el sisè curs. L’alumnat de 1r curs
d’instrument que, a criteri del professor/a, necessiti més d’un curs acadèmic per superar aquest
nivell gaudirà de dos cursos per a assolir-lo. La nota final del primer any serà NO PRESENTAT i
no consumirà cap convocatòria.
L’alumnat que no superi un grau en sis cursos acadèmics o un nivell en dos cursos acadèmics
podrà ser donat de baixa per la direcció del centre. En cas de força major, com ara baixes per
malaltia prolongada o qualsevol altre assumpte greu, l’Equip directiu valorarà poder ampliar un
curs acadèmic més la seva permanència en funció de la raó i la situació del grup i del centre.
2.2.3. Temps de classe individual
El temps de classe mínim per a cada curs d’instrument serà:
•

1r i 2n curs: 30 minuts

•

3r curs: 1 hora

•

4t a 8è curs: 1 hora

•
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2.2.1. Planificació dels estudis d’instrument

Número: 2022-0077 Data: 02/06/2022

2.2. Instruments
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2.2.4. Assignació d’horaris
Es comunicarà amb la suficient antelació la data de reunió entre l’alumnat, pares i mares i el
professorat per assignar els horaris de les classes d’instrument corresponents al curs 2022/23.
L’assistència a les reunions d’assignació d’horaris serà obligatòria. En el cas de no assistir-hi,
l’alumne/a s’haurà d’adaptar als horaris que hagin quedat lliures.
La preferència per a l’elecció dels horaris d’instrument la tendrà l’alumnat de menor a major edat.
El professorat podrà determinar alternatives a les reunions presencials.

2.3. Cant
2.3.1. Requisits d’accés

•

Realitzar i superar una prova de veu amb la professora de cant per detectar possibles
patologies, que li puguin impedir un correcte aprofitament de les classes. Tenir un nivell
equivalent a 3r curs de Llenguatge Musical aportant un certificat d’estudis d’un altre centre
oficial. En cas de no aportar cap certificat d’estudis vàlid, l’aspirant haurà de realitzar una
prova coordinada pel cap de departament de cant.

Si un/a alumne/a no supera aquests requisits, no es podrà matricular i es farà la prova al/la
següent alumne/a apuntat a la llista d’espera.
2.3.2. Requisits de permanència
Els criteris de permanència seran els següents:
•

Assistir a les classes de llenguatge musical en les mateixes condicions que l’alumnat
d’instrument, segons consta al punt 2.8.8.

•

Assistir als assajos del Cor Ciutat d’Eivissa així com participar com a cantant a la
programació anual de concerts del CCE. En casos excepcionals i convenientment
justificats, es podrà flexibilitzar l'assistència als assajos sempre amb el vistiplau del PMME,
el director del CCE i la professora de cant.

•

Si, una vegada començat el curs, l’alumnat presenta símptomes d’una possible patologia
vocal, se li recomanarà la realització d’una revisió mèdica. Si l’alumne/a es nega a
realitzar-la, la professora podrà suspendre les classes i l’alumne/a no s’hi podrà matricular
el proper curs.
Av. d’Ignasi Wallis, 26, 07800 Eivissa- Espai Cultural Can Ventosa. Tel.: 971310061 patronatdemusica@eivissa.es
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Els requisits d’accés de l’alumnat de nova matrícula seran els següents:
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L’oferta de places de nova matrícula, que no consta en aquestes bases, s’anunciarà en el període
de preinscripció corresponent.
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2.2.5. Places
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2.3.3. Temps de classe
El temps de classe setmanal serà:
•

Una hora per a les classes individuals de cant.

•

20 minuts d’assaig amb pianista per a l’alumnat de 1r i 2n.

•

30 minuts d’assaig amb pianista per a l’alumnat a partir de 3r curs.

2.4. Agrupacions instrumentals i corals

2.4.2. Banda de l’Escola

Excepcionalment es podrà incorporar a la banda de l’escola alumnat de 2n curs d’instrument si
el/la professor/a considera que té suficient nivell i amb el vistiplau del/de la director/a de
l’agrupació.
A partir del 7è curs d’instrument, l’alumnat haurà d’assistir als assaigs i concerts de la Banda
Simfònica Ciutat d’Eivissa (BSCE) com a educand, tot i que podrà seguir assistint a la Banda de
l’Escola si ho desitja i si la direcció ho considera adient.
Excepcionalment es podrà incorporar a la BSCE alumnat d’instrument que no hagi arribat encara
al 7è curs, si el/la professor/a considera que té suficient nivell i amb el vistiplau de la direcció de la
BSCE, però haurà de continuar assistint als assaigs i concerts de la Banda de l’Escola.
2.4.3. Orquestra de l’Escola
Tot l’alumnat que cursa estudis d’instruments de corda ha d’assistir als assaigs i audicions
d’aquesta agrupació instrumental des del 4rt curs fins a la finalització dels seus estudis a l’escola.
En cas de no assistència s’aplicarà el Reglament de Funcionament de l’escola.
Excepcionalment es podrà incorporar a l’Orquestra de l’Escola alumnat de 3r curs d’instrument si
el/la professor/a considera que té suficient nivell i amb el vistiplau del/de la director/a de
l’agrupació.
Aquesta assignatura serà optativa per a l’alumnat d’instruments de vent i percussió de l’escola.
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Tot l’alumnat que cursa estudis d’instruments de vent o percussió ha d’assistir als assaigs i
audicions d’aquesta agrupació instrumental des del 3r curs d’instrument fins al 6è. En cas de no
assistència s’aplicarà el Reglament de Funcionament de l’Escola.
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A causa de les circumstàncies sofertes com a conseqüència del Coronavirus, els assaigs de les
agrupacions es faran seguint les indicacions de les autoritats sanitàries pel que fa a nombre
d’assistents i distància de seguretat, sempre que les instal·lacions de l’escola del PMME ho
permetin.
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2.4.1. Situació a causa a la crisi sanitària del coronavirus
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2.4.4. Cor infantil
L’alumnat que cursi Iniciació III així com tot l’alumnat de piano fins als 12 anys o fins que canviï la
veu, ha d’assistir als assaigs i audicions d’aquesta agrupació coral.
2.4.5. Cor juvenil
Tot l’alumnat de piano a partir dels 12 anys o des del canvi de veu, que no participi en cap altra
agrupació, haurà d’assistir obligatòriament als assaigs i audicions d’aquesta agrupació coral. Per a
la resta de l’alumnat de l’escola serà optativa. A partir del 7è curs d'instrument, l'alumnat de Cor
Juvenil que cursi l'assignatura de piano haurà d'assistir als assajos i concerts del CCE com a
educands, encara que podran continuar assistint al Cor Juvenil si ho desitgen i si la direcció del
Cor Juvenil ho considera adient.

En casos excepcionals i convenientment justificats es podrà flexibilitzar l’assistència als assaigs de
les agrupacions, sempre amb el vistiplau de la direcció del PMME i del/la director/a de l’agrupació.
2.5. Assignatures optatives

DECRET

Tot l’alumnat a partir de 5è curs d’instrument es podrà matricular a les assignatures optatives que
desitgi, sempre que hi hagi suficients places.
2.5.1. Música moderna i jazz
Aquesta agrupació instrumental és optativa per a l’alumnat a partir de 5è curs d’instrument.
2.5.2. Ensemble de saxos

Número: 2022-0077 Data: 02/06/2022

2.4.6. Assistència als assaigs de les agrupacions

2.5.3. Cor infantil
Aquesta agrupació coral és optativa per a tot l’alumnat, excepte l’alumnat de piano, fins als 12
anys o fins que canviï la veu.
2.5.4. Cor juvenil
Aquesta agrupació coral és optativa per a tot l’alumnat, excepte l’alumnat de piano dels 12 als 18
anys, per a qui serà obligatòria.
2.5.5. Música de cambra
Assignatura dirigida a l’alumnat d’ensenyaments mitjans i de matrícula lliure
amb els
coneixements adients demostrables mitjançant una prova de nivell. El nombre de places vendrà
determinat per les matrícules d’especialitats instrumentals.
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Aquesta agrupació instrumental és optativa per a l’alumnat de saxòfon a partir de 4t curs.
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2.5.6. Piano complementari
Assignatura dirigida a l’alumnat d’ensenyaments mitjans excepte alumnat de piano. Consta de dos
cursos no prorrogables.
2.5.7. Harmonia
Assignatura dirigida a l’alumnat d’ensenyaments mitjans i lliures amb els coneixements
necessaris. Sense límit de places. Consta de dos cursos.
2.5.8. Agrupacions instrumentals i corals

Musescore és un programa gratuït d’edició de partitures, disponible per a Windows, MacOS i
Linux. En aquesta assignatura l’alumnat aprendrà a crear, editar, imprimir i exportar partitures en
diferents formats. L’alumnat utilitzarà el seu propi equipament informàtic.
2.6. Canvis en el nombre de places
La direcció del PMME queda facultada, quan ho consideri adient per al servei públic, per ampliar
les places oferides, sempre i quan no suposi un augment de les despeses, o a disminuir-les,
sempre seguint les indicacions de les autoritats sanitàries i les directrius de la Conselleria de
Salut.
2.7. Canvis en els dies i horaris de les classes
La direcció del PMME queda facultada per fer els canvis en els dies i horaris de les classes per
motius de força major o quan existeixi mutu acord entre l’alumnat i el professorat, així com
disponibilitat en l’ús de les instal·lacions.
2.8. Itinerari específic per a adults
L’alumnat adult tendrà la possibilitat de seguir un itinerari específic. L’alumnat que segueixi aquest
itinerari estarà exempt de realitzar exàmens i audicions.
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Assignatura dirigida a l’alumnat d’ensenyaments mitjans i lliures amb els coneixements
necessaris. Sense límit de places. Consta d’un curs i s’utilitzarà el software d’edició musical
anomenat Musescore.
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2.5.9. Edició digital de partitures

Número: 2022-0077 Data: 02/06/2022

Totes les agrupacions instrumentals i corals són optatives per a l’alumnat del PMME que no les
hagi de cursar obligatòriament i per a l’alumnat de matrícula lliure, sempre que compti amb els
vistiplau dels respectius directors i directores, i si hi ha places disponibles.

Escola de Música – Bases curs 2022/2023

2.8.1. Requisits de permanència
És condició indispensable per a tot l’alumnat adult que cursa estudis d’instrument, seguir els
estudis de Llenguatge Musical fins complir una d’aquestes condicions:
•

assolir un nivell equivalent al quart curs

•

acreditar que s’ha superat anteriorment aquest nivell en alguna altra escola de música o
conservatori

•

superar una prova de nivell

Es crearan grups específics de Llenguatge Musical per a l’alumnat adult, segons la seua
disponibilitat horària i el seu nivell de coneixements.

L’alumnat que cursi estudis d’instruments de vent o percussió haurà d’assistir a la Banda de
l’Escola des del 3r curs d’instrument fins al 6è. A partir del 7è curs haurà d’assistir als assaigs i
concerts de la Banda Simfònica Ciutat d’Eivissa com a educand, tot i que podrà seguir assistint a
la Banda de l’Escola si ho desitja i si la direcció ho considera adient.
L’alumnat que cursi estudis d’instruments de corda haurà d’assistir a l’Orquestra de l’Escola a
partir del 4t curs d’instrument. A partir del 7è curs hi haurà la possibilitat de participar en els
concerts de l’Orquestra Simfònica Ciutat d’Eivissa, sempre amb el vistiplau del professorat i la
direcció del Patronat i sense que això comporti la no obligatorietat d’assistir a l’Orquestra de
l’Escola.
En cas de no assistir als assaigs i audicions de les agrupacions instrumentals sense una causa
convenientment justificada, s’aplicarà el vigent Reglament de Funcionament de l’Escola. En casos
excepcionals o no contemplats en aquestes bases la direcció del PMME es reserva el dret a
prendre una decisió respecte a cada cas.
2.8.4. Alumnat de cant
L’alumnat de cant estarà subjecte als criteris de permanència de l’assignatura.
2.9. Llista d’espera
L'alumnat que, encara que ha fet la preinscripció en el termini corresponent, no ha obtingut plaça,
passarà a formar part d'una llista d'espera. Aquesta llista d'espera només estarà vigent durant el
curs en el qual s'hagi fet la preinscripció.
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2.8.3. Agrupacions instrumentals
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2.8.2. Llenguatge Musical

Número: 2022-0077 Data: 02/06/2022

En cap cas l’alumne/a que assisteixi a les classes d’instrument quedarà exempt de cursar els
estudis de Llenguatge Musical específics per a adults fins que es compleixi una d’aquestes
condicions.

Escola de Música – Bases curs 2022/2023

Si una vegada començat el curs, un/a alumne/a que ha formalitzat la matrícula notifica oficialment
la seua baixa de l'escola, s'avisarà a la persona que ocupi el primer lloc a la llista d'espera de la
matèria o matèries de les quals s'ha produït la baixa, i als següents, per ordre de preinscripció en
el cas que el/la primer/a no accepti la plaça.
En el cas d'alumnat en llista d'espera que s'ha d'incorporar a les classes de llenguatge musical, si
ha transcorregut més d'un mes des de l'inici de les classes, el que determinarà l'ordre serà el nivell
de coneixements de llenguatge musical, i tendrà el primer lloc qui tengui més coneixements
d'aquesta matèria. En el cas d'haver-hi una o vàries persones amb el mateix nivell, es tendrà en
compte també el número de preinscripció.

Excepcionalment, i tenint en compte el bon desenvolupament de les classes, l’adequat
aprenentatge de l’alumnat, el nombre de places disponibles i la llista d’espera vigent, s’acceptarà
alumnat de nova matrícula una vegada començat el curs, amb l’aprovació de l’equip directiu de
l’escola.
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2.10. Incorporació una vegada començat el curs
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En el cas que el curs estigui molt avançat, la direcció del Patronat considerarà la possibilitat de no
incorporar més alumnat a determinades matèries en interès del bon desenvolupament de les
classes i de l'adequat aprenentatge de l'alumnat que s'incorpori.

Número: 2022-0077 Data: 02/06/2022

L'alumnat en llista d'espera s'haurà d'adaptar als horaris de classe de la plaça que ha quedat lliure
i haurà d'abonar el preu de matrícula íntegre en el cas d'incorporar-se durant el primer trimestre, i
el 50% en el cas d'incorporar-se durant el segon trimestre.

Escola de Música – Bases curs 2022/2023

3. Documentació i taxes acadèmiques
3.1. Presentació de la matrícula
Els processos d’inscripció de l’alumnat ja matriculat a l’escola el curs 2021/22 es faran segons les
instruccions que es rebran al correu electrònic personal que figura a la matrícula. La matrícula es
formalitzarà telemàticament a la seu electrònica del Patronat de Música de l'Ajuntament d'Eivissa
o bé, presencialment, prèvia petició de cita a la seu electrònica del mateix Patronat.

Seu electrònica: https://musica-eivissa.sedelectronica.es/info.0
Cita prèvia: https://eivissa.sedelectronica.es/citaprevia.4

•

Música en família: residents 400 € / no residents 450 €

•

Iniciació i Sensibilització: residents 200 € / no residents 250 €

•

Assignatures grau elemental (1r a 4t curs): residents 105 € / no residents 125 €

•

Assignatures ensenyaments mitjans*: residents: 125 € / no residents: 145 €

DECRET

3.2. Taxes acadèmiques

(*a partir de 5è curs i assignatures optatives: Música de cambra, Música moderna, Piano
complementari, Harmonia i Edició digital de partitures).
•

Agrupacions instrumentals: residents 50 € / no residents 60 €
(Ensembles instrumentals, Banda i Orquestra)

•

Cors infantil i juvenil: residents 50 € / no residents 60 € / Gratuït per a l’alumnat del
Patronat.
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La cita prèvia s’activarà el dia abans de la data de començament de la preinscripció, a les 15 h. El
tràmit de preinscripció telemàtic s’activarà el mateix dia de començament de les preinscripcions, a
les 9 h.

Número: 2022-0077 Data: 02/06/2022

Els processos d’inscripció d’alumnat de nova matrícula es realitzaran telemàticament a la seu
electrònica del Patronat de Música de l'Ajuntament d'Eivissa, o bé presencialment, prèvia petició
de cita a la seu electrònica del mateix Patronat.

Escola de Música – Bases curs 2022/2023

3.3. Descomptes
3.3.1. Descomptes per a famílies
Inscripció de 2 o més familiars de primer grau: 25% de descompte a partir de la segona matrícula.

•

Per família nombrosa o monoparental general: 30% de descompte sobre el total de l’import
de la matrícula.

•

Inscripció de 2 o més familiars de primer grau d’una família nombrosa o monoparental
general: 50% de descompte a partir de la segona matrícula.

•

Per família nombrosa o monoparental especial: 50% de descompte sobre el total de
l’import de la matrícula.

•

Aquests descomptes no seran acumulatius.

Existeixen beques de matrícula gratuïta per a les famílies empadronades al municipi d’Eivissa que
ho necessitin, circumstància que s’haurà d’acreditar mitjançant informe dels Serveis Socials de
l’Ajuntament d’Eivissa.
3.5. Formes de pagament de la matrícula
El pagament de la matrícula es realitzarà mitjançant autoliquidació als efectes.

DECRET

3.4. Beques/matrícula social

Número: 2022-0077 Data: 02/06/2022

3.3.2. Descomptes per a famílies nombroses i monoparentals

El PMME ofereix la possibilitat de fraccionar el pagament de la matrícula de la següent forma:
•

Un primer pagament del 50% de l’import total de la matrícula en el termini de matriculació
establert per a cada cas.

•

Un segon pagament del 50% fins al 15 de novembre de 2022.

3.7. Retorn de l’import de la matrícula
L’import de la matrícula només es retornarà en el cas de que les classes ja pagades no es puguin
dur a terme per causes atribuïbles al PMME.
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3.6. Pagament fraccionat de la matrícula

Escola de Música – Bases curs 2022/2023

4.

Calendari de preinscripcions i matrícules

4.1. Alumnat de nova matrícula

Si l’alumne/a té 1 o més familiars de primer grau matriculats al centre: 5 punts

•

Si l’alumne/a té pares o tutors legals que treballin al PMME en el moment en què es
presenta la inscripció: 5 punts

•

Quan el domicili de la persona sol·licitant estigui en el municipi d’Eivissa: 4 punts

•

Quan l’alumne/a pertanyi a una família nombrosa o monoparental: 4 punts

En les situacions d’empat que es produeixin després d’aplicar aquests criteris, l’ordenació de les
sol·licituds afectades es farà per ordre de recepció de les preinscripcions. Una comissió formada
per l’equip directiu del PMME supervisarà l’adjudicació de places de l’alumnat de nova matrícula.
4.1.2. Places

4.1.3. Calendari alumnat de nova matrícula
Les preinscripcions es podran fer de manera presencial, sempre prèvia petició de cita, a la seu
electrònica del Patronat de Música, o bé telemàticament mitjançant el tràmit que es publicarà
també a la seu electrònica del Patronat (Veieu el punt 3.1)
•

Preinscripcions: de l’1 al 8 de setembre

•

Publicació de la llista d’admesos: 12 de setembre

•

Formalització de la matrícula: del 12 al 15 de setembre

L’alumnat que no hagi estat acceptat passarà a formar part de la llista d’espera, segons el punt 2.9
d’aquestes Bases.
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El nombre i distribució de les places d’alumnat de nou ingrés es farà en funció de les places que
quedin vacants una vegada s’hagi matriculat l’alumnat del curs 2021-2022.
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•

Número: 2022-0077 Data: 02/06/2022

4.1.1. Criteris d’admissió

Escola de Música – Bases curs 2022/2023

4.1.4. Documentació a aportar per a formalitzar la matrícula
•

Alumnat major d’edat:
◦ DNI/NIE
◦ Justificant de pagament
◦ En el cas de descomptes aplicables: documentació acreditativa

•

Alumnat menor d’edat:
◦ DNI/NIE del tutor o tutora
◦ Document de identitat de l’alumne/a
◦ Llibre de família

4.2. Alumnat ja matriculat al curs 2021/22
4.2.1. Calendari matrícula

•

Publicació adjudicació instruments: 18 de juliol

•

Matrícula: del 18 al 21 de juliol

DECRET

Alumnat que finalitza el curs Iniciació III (nascuts/des 2014) i canvis d’instrument:
• Preinscripció: del 4 al 8 de juliol

Resta de l’alumnat
•

Matrícula del 4 al 15 de juliol

Número: 2022-0077 Data: 02/06/2022

◦ En el cas de descomptes aplicables: documentació acreditativa

Justificant de pagament.
El Patronat informarà personalment en el cas de tenir que actualitzar documentació ja presentada
el curs anterior.
4.3. Lloc de les inscripcions i matrícules
Presencialment, al Patronat Municipal de Música, av. d’Ignasi Wallis, 26 Ed. Can Ventosa, 07800,
Eivissa. Prèvia petició de cita a la seu electrònica del Patronat de Música https://musicaeivissa.sedelectronica.es/info.0
Telemàticament a la seu
eivissa.sedelectronica.es/info.0

electrònica

del

Patronat

de

Música

https://musica-
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4.2.2. Documentació a aportar

Escola de Música – Bases curs 2022/2023

4.4. Inici i finalització de les classes
Les classes s’iniciaran el 26 de setembre de 2022 per a l’alumnat a partir d’Iniciació III i el 3
d’octubre per a la resta d’alumnat (Música en Família, Sensibilització Musical I i II, i Iniciació
Musical I i II). Les classes finalitzaran el 19 de juny.

5.

Informació general

5.1. Matriculació d’un segon instrument

•

Si queden places lliures una vegada acabat el termini ordinari de matrícules de tot
l’alumnat, tant de nova matrícula, com de l’alumnat de l’Escola.

•

En cap cas tendrà preferència sobre l’alumnat en llista d’espera.

5.2. Alumnat amb necessitats especials
Actualment l’Escola de Música del PMME no disposa de recursos humans o econòmics per oferir
atenció especialitzada a l’alumnat amb necessitats especials. No obstant això, l’escola intentarà
proporcionar una educació musical de qualitat a tot l’alumnat que sigui possible.
Per a tal fi, els pares, mares o tutors i tutores legals de l’alumnat amb necessitats especials hauran
de fer constar aquesta condició a l’imprès de preinscripció per tal que la direcció del PMME valori
si l’escola està capacitada, en les seues condicions actuals, per assegurar una correcta formació
d’aquest alumnat.
5.3. Notificació i justificació de les faltes d’assistència
L’assistència a les classes és obligatòria. Les faltes d’assistència justificades s’hauran de notificar
per correu electrònic i, si no es pot, per telèfon.
Segons el vigent RRI, les faltes d’assistència de l’alumnat hauran de ser justificades
documentalment per l’alumne/a o, en el cas dels menors d’edat, pel seu tutor/a legal.
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Número: 2022-0077 Data: 02/06/2022

Si n’informa a l’administració de l’escola durant el període de matrícula establert per a
alumnat de l’Escola.
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•

DECRET

L’alumnat que ja estigui matriculat en un instrument i desitgi aprendre’n un altre ho podrà fer si es
compleixen els següents requisits:

Escola de Música – Bases curs 2022/2023

5.4. Baixa de l’escola
5.4.1. Baixa voluntària
La baixa voluntària de qualsevol de les assignatures o de la totalitat del curs s’haurà de notificar
per correu electrònic a l’administració del PMME.
5.4.2. Baixa per malaltia o per causa de força major

Si la readmissió se sol·licita en els dos cursos posteriors a la data de baixa, l’alumne es podrà
adaptar al període de matrícula de l’alumnat ja matriculat a l’escola el curs anterior.
Motius de baixa forçada
•

La no superació durant dos cursos consecutius de qualsevol de les assignatures que es
cursin a l’escola.

•

Incórrer en falta molt greu, segons el vigent RRI de l’escola:
◦ Realitzar durant un trimestre, 4 faltes d’assistència consecutives o 6 alternes sense
justificar durant un trimestre.
◦ Tercer avís per falta d’atenció o desobediència.
◦ Tercer avís per promoure desordre a l’escola.
◦ Tercer avís per causar de forma intencionada, perjudicis a altres alumnes, professorat o
al mobiliari i instal·lacions de l’escola.

La persona que hagi estat donada de baixa no tindrà dret a l’abonament de l’import de la matricula
i no podrà optar a cap plaça en els dos següents cursos.
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Si la readmissió se sol·licita durant el proper curs acadèmic que es va demanar la baixa,
l’alumne/a tendrà preferència sobre l’alumnat de nou ingrés i l’escola estarà obligada a donar-li
plaça sempre que hi hagi disponibilitat.
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Si la readmissió se sol·licita en el mateix any acadèmic que l’alumnat ha demanat la baixa, l’escola
estarà obligada a readmetre’l.

Número: 2022-0077 Data: 02/06/2022

En el cas de malaltia justificada documentalment o causa de força major que impedeixi
l’acabament del curs o la qualificació final, l’alumne/a, mitjançant un escrit presentat a
l’administració del PMME, haurà de demanar la baixa de l’escola i podrà sol·licitar la seua
readmissió en els dos cursos posteriors a la data de la baixa. La nota final serà NO PRESENTAT i
no consumirà cap convocatòria.

Escola de Música – Bases curs 2022/2023

5.5. Reglament de Funcionament de l’Escola
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DECRET

Per a qualsevol aspecte del funcionament de l’escola no reflectit en aquestes bases, l’escola del
PMME es regeix pel Reglament de funcionament de l’escola del Patronat Municipal de Música,
publicat al BOIB numero 108, del 02-09-2000, i amb les modificacions que consten publicades al
BOIB numero 140, de 25-09-2010.

