APROVACIÓ DELS CRITERIS I OFERTA DE PLACES ESCOLARS PER AL CURS
2016-17 A L’ESCOLA DE MÚSICA I AL CONSERVATORI PROFESSIONAL
Atès que és preceptiva l’aprovació dels criteris per a l’admissió d’alumnes a l’Escola de
Música i al Conservatori Professional per al curs acadèmic 2016-2017 aquests seran
els següents:
•

L’admissió d’alumnes al programa de Sensibilització (5 i 6 anys d’edat) serà, com a
màxim, el que estableix l’oferta de places per al curs 2016–17. Per al curs de
“Sensibilització I” es limita a 15 places. En el cas del curs “Sensibilització II”,
l’adjudicació de les places es farà després de conèixer el nombre d’alumnes que
promocionen des del curs anterior. L’adjudicació de places d’aquest programa de
Sensibilització es farà atenent l’ordre de recepció de les preinscripcions, aplicant-hi
el següent ordre de prelació:
1) preinscrits empadronats al municipi de Vila-seca
2) preinscrits de fora de Vila-seca amb algun germà o germana al centre
3) resta de preinscrits.

•

El nombre d’alumnes admesos als programes Bàsic i Avançat serà el que resulti
d’afegir als alumnes ja matriculats al centre, i que vulguin continuar els estudis, el
nombre d’alumnes fins a arribar al màxim que s’estableix per cada curs en l’oferta
de places. L’admissió d’alumnes nous a aquests programes es farà d’acord amb
els resultats de les proves d’admissió que s’estableixen per al dijous 12 de maig.
L’adjudicació de places d’aquests programes es farà durant el mes de juliol,
després de conèixer els resultats de les avaluacions de juny i un cop finalitzada la
matriculació dels alumnes del curs anterior. En tot cas, l’oferta concreta de les
places de cada especialitat dependrà del nombre d’hores que es pugui disposar
sense comportar cap increment respecte a les actuals hores de professorat.

OFERTA DE PLACES ESCOLARS PER AL CURS ACADÈMIC 2016–2017
ESCOLA DE MÚSICA
Curs

Places

Grups Llenguatge Musical

Sensibilització I

15

1

Sensibilització II

25

2

Iniciació

42

3

Bàsic 1r

44

3

Bàsic 2n

32

2

Avançat 3r

29

2

Avançat 4t

41

3

Total alumnes / grups

228

16
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