Escola Municipal de Música de Palma
Oferta educativa
i
Procés d’admissió curs 2021/2022
Us pregam que llegiu atentament aquest document ja que conté novetats en el procés i gestió de la
informació per tal de facilitar-vos la inscripció
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1. CALENDARI DELS PROCEDIMENTS DE SOL·LICITUD DE MATRÍCULA,
ACCÉS I MATRICULACIÓ A L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE PALMA
PER AL CURS 2021/2022
ACCIÓ
Sol·licitud de matrícula 2021/2022

DATA
1 al 31 de maig
(ambdós inclosos)

Reunió informativa virtual per a nouvinguts de: nadons,
petimúsics, rodamúsics 6 i si fa sol nouvinguts

Dimarts 18 de maig a les
18:00h

Audició informativa virtual rodamúsics 6 (curs 2019/2020)
i preinscits tocamúsics7 si fa sol 1 nouvinguts

Dimecres 19 de maig a
les 17.30h

Reunió informativa virtual per a alumnat 1218 nouvingut

Dijous 20 de maig a les
17.30h

Sorteig públic de la lletra per a l’adjudicació de places i horaris 2021/2022

Dimarts 1 de juny 17.30h

Exposició al tauler d’anuncis i publicació a la pàgina web
del cens d’aspirants i obertura del termini de
reclamacions fins el dia 11 de juny.

Dijous 3 i divendres 4 de
juny

Exposició al tauler d’anuncis i publicació a la pàgina web
del cens definitiu.

Dimarts 8 de juny a les
10.00h

Exposició al tauler d’anuncis i publicació a la pàgina web d’horaris i places
curs 2021/2022

Dijous 1 de juliol a les
12.00h

Formalització matrícula admesos

Dijous 1 de juliol a
divendres 9 de juliol
(ambdós inclosos)

Prova instrumental sfs2,sfs3,sfs4, 1218 i adults.

10 de setembre a les
16.30h
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2. OFERTA EDUCATIVA

ENSENYAMENTS

MÚSICA PER A
NADONS

SENSIBILITZACIÓ
MUSICAL

ITINERARI

IDENTIFICADOR

No-ni-no

NNN

0-1 anys

16

45’

Plou i fa sol

PFS

1-2 anys

8

45’

Toca manetes

TMN

2-3 anys

8

45

Petimúsics 3

PM3

3 anys

18

45’

Petimúsics 5

PM5

5 anys

3

45’

4

30’
EXPRESSIÓ MUSICAL
30’
RODA D’INSTRUMENTS
AMB PROFESSORAT ESPECIALISTA
30’
COR

1

h INSTRUMENT COL·LECTIU
AMB EXPRESSIÓ MUSICAL
INCORPORADA
30’
COR

Rodamúsics 6

RM6

Tocamúsics 7

TM7

EDAT

6 anys

7 anys

PLACES
VACANTS

CÀRREGA LECTIVA

1h15’ INSTRUMENT COL·LECTIU
AMB EXPRESSIÓ MUSICAL INCORPORADA
1h
AGRUPACIÓ INSTRUMENTAL(I)
30’
COR (opcional)

Si fa sol 1
ITINERARI

IDENTIFICADOR

EDAT

PLACES VACANTS

Saxo

SFS1

8 anys

1

Trombó

SFS1

8 anys

1

1h15’
45’
1h
30’

Si fa sol 2

INSTRUMENT COL·LECTIU
EXPRESSIÓ MUSICAL
AGRUPACIÓ INSTRUMENTAL(I)
COR (opcional)

ITINERARI

IDENTIFICADOR

EDAT

PLACES VACANTS

Flauta

SFS2

9 anys

1

Trompeta

SFS2

9 anys

1
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1h15’
45’
30’
1h

Si fa sol 3

INSTRUMENT COL·LECTIU
EXPRESSIÓ MUSICAL
COR
AGRUPACIÓ INSTRUMENTAL(I)

ITINERARI

IDENTIFICADOR

EDAT

PLACES VACANTS

Piano

SFS3

10 anys

1

Percussió

SFS3

10 anys

1

Clarinet

SFS3

10 anys

1

Trompeta

SFS3

10 anys

2

Trombó

SFS3

10 anys

1

1h15’
45’
30’
1h

Si fa sol 4

INSTRUMENT COL·LECTIU
EXPRESSIÓ MUSICAL
COR
AGRUPACIÓ INSTRUMENTAL(I)

ITINERARI

IDENTIFICADOR

EDAT

PLACES VACANTS

Guitarra

SFS4

11 anys

1

Violoncel

SFS4

1

Piano

SFS4

1

Flauta

SFS4

2

Clarinet

SFS4

2
ALUMNAT AMB CONEIXEMENTS:
INSTRUMENT PEDAGOGIA DE GRUP 1h 15’
AGRUPACIÓ (UNA COM A MÍNIM) 1h
MÚSICA MODERNA 1h

12-18
ITINERARI

IDENTIFICADOR

EDAT

PLACES VACANTS

Bateria

BAT

12 a 18 anys

1

Violoncel

VLC

12 a 18 anys

1

Guitarra

GTR

12 a 18 anys

1

Percussió

PRC

12 a 18 anys

1

Baix elèctric

BXL

12 a 18 anys

1
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Piano

PNO

12 a 18 anys

1

Cant modern

CMD

12 a 18 anys

1

Trompeta

TRM

12 a 18 anys

2

Saxo

SXO

12 a 18 anys

1

Flauta

FLA

12 a 18 any

1

Alumnat amb coneixements. !h setmanal

Agrupacions
ITINERARI

IDENTIFICADOR

EDAT

PLACES VACANTS

Combo

CMB

A partir de
12 anys

2

Big Band

BGB

A partir de
12 anys

4

MusiJove

EQA

A partir de
12 anys

4

Batucada

BTC

A partir de
10 anys

10

AGRUPACIONS

Alumnat amb coneixements excepte Expressió
Musical i cor. 45’ setmanals

Adults
ITINERARI

IDENTIFICADOR

EDAT

PLACES VACANTS

Saxo adults

SXA

A partir de
18 anys

2

Flauta adults

FLA

A partir de
18 anys

2

Expressió M.
adults

EMA

A partir de
18 anys

5

Cor adults

CRA

A partir de
18 anys

10

ADULTS
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●

●
●

●
●
●
●
●
●

(I) AGRUPACIONS INSTRUMENTALS 8-18 anys
Orquestra 1: alumnat sifasol 1 i 2 de violí, violoncel, flauta, clarinet, saxo, trompeta,
trombó, percussió. Es treballarà en grups separats en instruments de vent/percussió i
corda fregada.
Orquestra 2 (ORQ): alumnat sifasol 3 i 4 i alumnat 1218 de violí, violoncel, flauta,
clarinet, saxo, trompeta, trombó.
MusiJove:
Combo (CMB): alumnat 1218 de tots els instruments.
Big Band (BGB): alumnat sifasol 3 i 4 i alumnat 1218 de violí, violoncel, flauta, clarinet,
saxo, trompeta, trombó, bateria, guitarra i baix elèctrics.
Orquestra de guitarres (ORG) tots els cursos.
Orquestra de pianos (0RP): tots els cursos
Els qui acompanyen (EQA): alumnat de 1218 de totes les especialitats.
Batucada (BTC): alumnat batucada, percussionistes sifasol 3 i 4, bateries 1218

(*) Les agrupacions instrumentals estan incorporades a l’oferta educativa de
l’itinerari sifasol i 1218.
En el cas que un alumne/a extern al centre, amb coneixements d’un instrument, i
que no està matriculat en cap dels dos itineraris podrà optar a una d’aquestes agrupacions
prèvia mostra dels seus coneixements.

3. OBSERVACIONS GENERALS
●

L’horari d’atenció al públic és:
DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

MATÍ

NO

9-14h

NO

9-14h

NO

HORABAIXA

15-20.30h

18.30-20.30h

15-20.30h

18.30-20.30h

15-20.30h

L’adreça

electrònica

per

a

consultes

i

lliurament

de

documentació

és

admiescolamusica@gmail.com
●

Tota la documentació d’aquelles persones que han obtingut plaça i han de formalitzar la
matrícula es pot lliurar per correu electrònic a la direcció anterior.

●

Totes les comunicacions seran exposades al tauler d’anuncis de l’Escola de música, a la
pissarra del vestíbul del Teatre i a la pàgina web del centre. El no coneixement de les
mateixes no exclou del compliment i/o vigència del que en elles es comuniqui.

●

TOTES LES REUNIONS DEL MES DE MAIG ES FARAN A TRAVÉS DE VIDEOCONFERÈNCIA A
L’ENLLAÇ QUE TENIU POSAT EN AQUEST DOCUMENT I A LA PÀGINA WEB.
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●

L’alumnat de sifasol 2, sifasol 3, sifasol 4, alumnat 12·18 nouvingut i alumnat de més de 18
anys de nova inscripció ha d’indicar si té o no coneixements. En cas contrari no es cursarà la
inscripció.

●

En cas d’obtenir una plaça instrumental, aquest alumnat amb coneixements previs haurà de
fer una prova per tal de poder determinar, el professorat especialista, en quin nivell es troba i
si se li pot adjudicar alguna de les places vacants.

●

La prova consisteix en la interpretació de dues obres que ens puguin donar prou informació
per tal que el professorat especialista pugui definir en quin grup podria estar assignat/ada.

●

Si així es determina,i la família ho accepta, es procedirà a la matriculació de l’alumne/a. En
cas contrari es perd la plaça per l’itinerari sol·licitat i passa al final de la llista d’espera de
l’itinerari recomanat pel professorat.

●

Qualsevol comunicació extraordinària referent al procés d’admissió per al curs 2020/2021 es
farà també per correu electrònic. La no lectura de les mateixes no exclou del compliment i/o
vigència del que en elles es comuniqui.

●

No es lliurarà per telèfon ni tampoc per correu electrònic cap informació referent a cens,
llistats d’admesos i/o qualificacions.

●

Les places s’adjudiquen en primer lloc a les persones empadronades a Palma tal i com està
exposat en l’apartat corresponent.

●

La llista d’espera seguirà l’ordre estipulat en les normes recollides en aquest document.

●

Es faran un màxim de 3 cridades telefòniques en diferents franges horàries a l’interessat. En
cas de no contestar s’ enviarà un correu electrònic per informar de la pèrdua de plaça i es
passarà a la següent persona de la llista. Per a l’alumnat de 0-6 anys (ambdós inclosos) es
podrà cridar per cobrir baixes fins el mes de febrer de 2022 (inclòs). Per a l’alumnat de més
de 7 anys sols es faran cridades per cobrir baixes fins el novembre (inclòs) de 2021.

●

La sol·licitud de matrícula al centre suposa estar d’acord amb les condicions establertes en
aquest escrit i que estan recollides en el RRI del centre.

●

RODAMÚSICS 6 i TOCAMÚSICS 7
L’alumnat matriculat durant el curs 20/21 a RODAMÚSICS 6 i TOCAMÚSICS 7 té assegurada
la plaça en un dels grups de TOCAMÚSICS 7 i SI FA SOL 1 respectivament en el curs 21/22.

●

En el cas de no obtenir plaça en cap dels instruments escollits el centre oferirà plaça en els
instruments que hagin quedat vacants.

●

En cas de no optar a les places ofertades l’alumne pot optar per quedar en llista d’espera, en
el lloc que li pertoca arrel del procediment, o donar-se de baixa. En cap cas no es retorna
l’import de la matrícula.
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PIANO, SAXO, FLAUTA, VIOLÍ I GUITARRA ADULTS ( a partir de 18 anys)
● Per a aquestes activitats es farà, una vegada seleccionat l’alumnat seguint l’ordre establert a
partir de la lletra sorgida del sorteig, una prova de nivell per tal d’incloure’ls en el grup
adequat.
●

COMBO
Per a aquesta activitat es farà una prova de nivell adequada a l’instrument que toqui
l’aspirant.

4. SOL·LICITUD DE MATRÍCULA CURS 2021/2022
●

Del dia 1 al 31 de maig es procedirà a la sol·licitud de matrícula pel curs 2021/2022 dels
aspirants que vulguin accedir a l’Escola de Música de Palma. La inscripció es pot fer de
manera telemàtica a través de la nostra pàgina web, www.escolademusicadepalma.cat

5. REUNIÓ INFORMATIVA PER A NOUVINGUTS DE: NADONS, PETIMÚSICS,
RODAMÚSICS 6 i SI FA SOL 2,3 i 4
●

El dimarts 18 de maig a les 18:00h hi haurà una reunió informativa virtual EN EL SEGÜENT
ENLLAÇ.

●

La seva finalitat és explicar en que consisteix cada un dels itineraris i resoldre qualsevol dubte
que pugui sorgir.

6. AUDICIÓ INFORMATIVA RODAMÚSICS 6 (ALUMNES DE L’EMMP
DURANT EL CURS 2019/2020) i PREINSCRITS TOCAMÚSICS7 i SI FA SOL
1 NOUVINGUTS
●

El dimecres 19 de maig a les 17.30 hi haurà una audició informativa virtual EN EL SEGÜENT
ENLLAÇ.

●

La seva finalitat és mostrar als nouvinguts, i als que el curs 20/21 fan RODAMÚSICS 6 a
l’EMMP, els deu instruments que tenim al centre perquè han d’escollir-ne un de cara al
proper curs.

●

És important, imprescindible, l’assistència de l’infant(sobretot el nouvingut) ja que així podrà
elegir l’instrument amb major coneixement de causa.

7. SORTEIG PÚBLIC DE LA LLETRA PER A L’ADJUDICACIÓ DE PLACES I
HORARIS
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●

El dimarts 1 de juny a les 17.30 es durà a terme el sorteig públic de la lletra a partir de la qual
es farà l’adjudicació de places i horaris en totes les franges d’edat.

8. CENS D’INSCRITS
●

Dijous dia 3 i divendres dia 4 de juny es publicarà a la pàgina web el cens inicial d’inscrits per
al curs 2021/2022
És important que reviseu el vostre nom i llinatges ja que seran determinants per a
l’adjudicació de plaça i horari.

●

Aquest tipus de consulta no s’atendrà ni per correu electrònic ni telefònicament i, si hi
hagués alguna errada, ens ho podeu fer saber adreçant-vos a les oficines del centre o per
mail a admiescolamusica@gmail.com . D’aquesta manera es procedirà a la seva correcció.

●

El dimarts 8 de juny a les 12h del matí es publicarà a la pàgina web el cens definitiu.

●

Una vegada publicat el cens definitiu ja no s’admetrà cap modificació.

●

El fet d’ aparèixer al cens, no indica que s’ hagi adjudicat la plaça.

9.

ADJUDICACIÓ D’HORARIS I PLACES
●

Els dia 1 de juliol (a partir de les 12.00h), es publicarà a la pàgina web del centre el llistat amb
els horaris. Sortir en aquest llistat implica, per al nou alumnat, haver estat admès.
Paral·lelament quedarà també publicada en el mateix lloc la llista d’espera.

●

L’identificador per saber si l’alumne està admès, o no, serà el DNI o NIE, de l’alumne, que ens
facilitareu en el full d’inscripció. Devora l’identificador trobareu l’abreviatura de l’itinerari de
l’alumne. Per exemple.:
si l’itinerari és PETIMÚSICS 3 (P3) l’identificador serà 12345678C (P3)

●

La llista d’espera de cada un dels itineraris es publicarà a la pàgina web amb el sistema del
punt anterior.

●

No s’atendran telefònicament aquestes consultes, però sí per correu electrònic a
admiescolamusica@gmail.com

●

L’horari el farem des del centre atenent les observacions referents a sortida del centre
escolar que hagi fet la família en el full de sol·licitud de matrícula.

●

Horari de sortida del centre escolar:
-

No s’admetrà cap sol·licitud que no dugui aquesta informació.

-

No s’admetrà cap reclamació sobre l’horari assignat si hem respectat aquesta
informació.

●

L’ordre que es seguirà és el de la lletra resultant del sorteig i tindran prioritat les famílies
amb membres que hagin assistit tot el curs 2020/2021 a classe.
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●

o

En primer lloc s’adjudicarà plaça/horari a aquells empadronats a Palma que poden
assistir a classe entre les 15.30 i les 17.00h.

o

En segon lloc s’adjudicaran els horaris a la resta d’ alumnes empadronats a Palma

o

En tercer lloc s’adjudicaran els horaris als no empadronats a Palma.

No es faran canvis d’horari llevat de casos d’errada del centre o circumstàncies
sobrevingudes i degudament documentades per part de la família.

●

El termini per a la revisió i possible reclamació, si s’escau, serà de l’1 al 9 de juliol ambdós
inclosos.

●

Aquestes reclamacions s’han de dirigir a la Direcció del centre per correu electrònic a:
admiescolamusica@gmail.com .

●

Els costos d’obertura d’expedient i de matrícula es faran efectius entre els dies 1 i 9 de juliol
ambdós

inclosos

al

c/c

que

se

vos

facilitarà

i

enviant

el

resguard

a

admiescolamusica@gmail.com
●

El procés de matriculació s’ha de fer enviant la documentació requerida al correu electrònic:
admiescolamusica@gmail.com entre els dies 1 i 9 de juliol.

●

Si no es fa la matrícula en els dies determinats en la cronologia es perd la plaça i es passa al
final de la llista d’espera.

●

No s’admetrà cap reclamació que no vengui degudament documentada.

●

El desconeixement del què està exposat en aquest document no eximeix del seu
compliment.
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