CURS ESCOLAR 2020-2021
1.- PROCEDIMENT DE PREINSCRIPCIÓ I
MUNICIPAL DE MÚSICA “ROSER CABANAS”

MATRÍCULA

A

L’ESCOLA

Les persones interessades hauran de formalitzar en primer lloc la preinscripció
amb els impresos normalitzats i la documentació requerida:
On-line: la documentació s’haurà de lliurar a la següent adreça de correu
electrònic emusica@aj-cornella.cat, indicant en l’assumpte SOL·LICITUD ESCOLA
MUSICA/NOM DE L’ALUMNE/A + CURS AL QUE ES PRESCRIU.
Un cop revisada la documentació us enviarem un correu electrònic notificant el
núm. d’expedient i la puntuació obtinguda.
Presencial: demanant CITA PREVIA a través de la pàgina
http://citaprevia.cornella.cat/ , per correu electrònic emusica@aj-cornella.cat o
trucant per telèfon al 933770212 ext. 1186, en horari de 9h a 14h i de 16h a
20h, durant les dates previstes en el calendari.
Documentació a aportar per a la formalització de la preinscripció:
●
●
●
●
●
●

Sol·licitud de preinscripció degudament complimentada (per duplicat).
Original i fotocòpia del DNI del pare i mare i del/de la nen/a.
Original i fotocòpia llibre de família on constin els pares i el/la nen/a.
Document de preinscripció en funció de l’any de naixement del/de la
nen/a.
Original i fotocòpia del document on s’acrediti la condició de família
nombrosa o monoparental.
Original i fotocòpia del document on s’acrediti que el pare, mare o tutor/a
són beneficiaris de l’ajut de la renda mínima d’inserció.

En cas de ser admesos durant el procés de preinscripció, la matrícula es
formalitzarà:

On-line: la documentació s’haurà de lliurar a la següent adreça de correu
electrònic emusica@aj-cornella.cat, indicant en l’assumpte SOL·LICITUD ESCOLA
MUSICA/NOM DE L’ALUMNE/A + CURS AL QUE ES PRESCRIU.

Un cop revisada la documentació us enviarem un correu electrònic notificant el
núm. d’expedient i la puntuació obtinguda.

Presencial: demanant CITA PREVIA a través de la pàgina
http://citaprevia.cornella.cat/ , per correu electrònic emusica@aj-cornella.cat o
trucant per telèfon al 933770212 ext. 1186, en horari de 9h a 14h i de 16h a
20h, durant les dates previstes en el calendari.
Documentació a aportar per a la formalització de la matrícula:
●
●
●

Sol·licitud de matrícula degudament complimentada (per duplicat).
Full d’autorització a l’Ajuntament per poder fer el cobrament dels rebuts
corresponents.
Fotocòpia del número de compte bancari per fer els cobraments, on
s’indiqui l’IBAN.

S’adjunten documents annexos:
●
●
●
●
●
●
●
●

Imprès de sol·licitud de preinscripció
Imprès de sol·licitud de matrícula
Model d’autorització per efectuar el cobrament dels rebuts
Llenguatge Musical 3r i 4t /Instrument
Llenguatge Musical JO1 /Instrument
Adults AD1 Llenguatge Musical/ Instrument /Optatives
Sensibilització i expressió musical SE4, SE5 i 1r
Sensibilització i expressió musical 2n /Instrument

La documentació a
www.cornella.cat o

complimentar

es

podrà

obtenir

mitjançant el

web

On-line: la documentació s’haurà de lliurar a la següent adreça de correu
electrònic emusica@aj-cornella.cat, indicant en l’assumpte SOL·LICITUD ESCOLA
MUSICA/NOM DE L’ALUMNE/A + CURS AL QUE ES PRESCRIU.

Presencial: demanant CITA PREVIA a través de la pàgina
http://citaprevia.cornella.cat/ , per correu electrònic emusica@aj-cornella.cat o
trucant per telèfon al 933770212 ext. 1186, en horari de 9h a 14h i de 16h a
20h, durant les dates previstes en el calendari.

2. CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA PER A L’ESCOLA
MUNICIPAL DE MÚSICA “ROSER CABANAS”
●
●
●

●

●
●
●
●

●
●

Presentació de sol·licituds (preinscripció): Del dia 28 de maig al 9
de juny, ambdós inclosos.
Sorteig de Llenguatge Musical: 10 de juny de 2020, a les 15:30h.
Publicació de les llistes d’ admesos a Llenguatge Musical: 11 de juny
de 2020 (web de l’Escola de Música).
Termini de reclamacions de Llenguatge Musical: 15, 16 i 17 de juny de
2020 (al servei d’Administració de l’Escola de Música amb cita prèvia o per
telèfon).
Publicació llista definitiva de Llenguatge Musical: 19 de juny de 2020
(web de l’Escola de Música).
Sorteig d’elecció d’instrument: 19 de juny de 2020, a les 15’30h.
Publicació de la llista d’ admesos d’instrument: 23 de juny de 2020
(web de l’Escola de Música).
Termini de reclamacions d’instrument: 24, 25 i 26 de juny de 2020 (al
servei d’Administració de l’Escola de Música amb cita prèvia o per telèfon).
Publicació llista definitiva d’instrument: 29 de juny de 2020 (web de
l’Escola de Música).
Formalització de la Matrícula: els dies 29 de juny al 7 de juliol
(ambdós inclosos).

3.- SORTEIG PÚBLIC
El sorteig consistirà en introduir en una bossa les paperetes que contindran el
nom i cognoms dels alumnes sol·licitants de plaça.
D’aquesta bossa, s’aniran extraient tantes paperetes com nombre de places
vacants hi hagi, tant pel que fa a cada grup de llenguatge musical, com per
aquelles places disponibles per a cada instrument en la primera opció.
Un cop finalitzada l’adjudicació de places vacants, la resta de paperetes s’aniran
extraient en ordre i fins a esgotar-les per tal de confeccionar una llista d’espera.
Un cop finalitzat el sorteig es procedirà a l’ordenació de les llistes definitives i de
les llistes d’espera en estricte ordre d’extracció de les paperetes. Aquestes llistes
seran exposades públicament al tauler d’anuncis de l’escola durant els període
de temps contemplat en aquest calendari.

El sorteig es podrà seguir de manera a través del canal de youtube de
l’Ajuntament de Cornellà
https://www.youtube.com/channel/UCFSQu26zT_RsxaP5dWKI5yw/videos
3.1. Llenguatge Musical
Per a cada grup d’edat es realitzarà un sorteig independent per tal de cobrir les
places vacants del curs de llenguatge musical corresponent a l’any de naixement.
Pel que fa als alumnes de 9 a 11 anys, de forma prèvia al sorteig, l’equip directiu
de l’escola valorarà el nivell de coneixements musicals de l’alumne/a i decidirà a
quin grup de llenguatge musical s’hauria d’assignar, entrant a formar part dels
candidats a les places vacants d’aquest grup.

3.2. Instrument
Únicament es farà sorteig d’aquells instruments que disposin de places vacants.
Si no s’obté plaça per cursar l‘instrument escollit com a primera opció, s’esperarà
a obtenir plaça en el sorteig de la segona opció. Si no obté plaça en aquest segon
sorteig d’instrument, s’esperarà a obtenir plaça en el sorteig d’instrument
seleccionat en tercera opció. En cas que no s’obtingui plaça en cap dels
instruments escollits, s’oferiran les places d’instrument que restin vacants.

4.- Mesures d’excepcionalitat per la crisis sanitària
Característiques dels espais, ràtios i distanciament físic:

del

COVID19:

Tenint en compte la situació creada per la crisi sanitària per COVID19, que va
motivar el decret d’Estat d’Alarma mitjançant RD 463/2020, si al inici de curs o
durant el curs són necessàries mesures excepcionals per continuar el curs
garantint la salut d’alumnes, mares, pares, professors i personal administratiu i
conserge, s’activarà el següent protocol de funcionament amb les següents
mesures excepcionals:

4.1- Característiques dels espais, ratios
●

Les classes de Llenguatge Musical, la ràtio de les classes són de 15
alumnes, i es reduirà com a màxim al 50%. Les classes que tinguin 120
minuts de Llenguatge musical en dos dies setmanals , passen a ser de 60

●

●

●

●
●
●

●
●

minuts en un dia setmanal amb la meitat del grup. Fent-se el canvi de
tarifa de 120 minuts a 60 minuts al rebut mensual.
Les classes d’optativa, conjunts instrumental, vocals, orquestra i big
band, que tinguin més de 7 alumnes no es podran realitzar i queden
ajornades. Les classes que no es realitzin es farà el corresponent
descompte.
Les classes d’una hora setmanal, Adults, Joves i Sensibilització 4 i 5
si no es poden dividir en dos grups del 50% d’alumnat per espai
organitzatiu, passaran a ser d’una classe quinzenal (un cop cada dues
setmanes) i es reduirà com a màxim amb una ràtio del 50% de l’alumnat.
Fent-se descompte en el rebut de les dos classes mensuals que no es
facin.
Les classes de Segon Cicle de Llenguatge Musical de 150 minuts
passaran a ser classes de 60 minuts setmanals de només Llenguatge
Musical i l’assignatura de cant i complementària queden ajornada amb el
corresponent descompte.
Les classes de Llenguatge Musical disposaran de pantalla frontal per al
professor i de gel hidroalcohòlic
Les classes d’instrument disposaran de pantalla vertical per separar el
professor de l’alumne.
Les reunions i informació passaran a fer-se via telemàtica. Cada professor
haurà d’estar a un aula assignada, evitant zones comuns com sala de
professors, etc.
Els pares i mares esperaran a l’exterior de l’escola i només entraran els
nens.
Els professors sortiran fora de l’escola per agafar els nens per grups, per
evitar aglomeracions a la porta.

4.2- Distanciament físic:

●
●
●

Entrades i sortides. Les entrades i sortides es faran de forma esglaonada
per grups d’edat evitant aglomeracions.
A les classes d’instrument es separarà a l’alumne del professor via
mampara vertical
Administració i equip directiu només reben usuaris amb cita prèvia.

