Escola de Música de Pollença
C/ Guillem Cifre de Colonya, 33
escolamusica@ajpollenca.net
07460 Pollença
Mallorca (Illes Balears)

Pollença, 17 de maig de 2021

Benvolguts pares, mares i alumnes,
El període de matrícula pels alumnes que són de l’Escola serà de l’1 a l’11de juny. Enguany
també es podrà realitzar la matrícula on-line on trobareu totes les butlletes editables, a la web de
l’Ajuntament https://www.ajpollenca.net/ca/matricula (butlleta de matrícula, l’autorització d’us
d’imatge i la butlleta d’autorització de pagament signada per vosaltres i l’entitat bancària o bé
l’autorització de pagament signada per vosaltres i un certificat bancari) ara bé si no heu de
realitzar canvis de dades només caldrà que empleneu la butlleta de matrícula i l’apartat
de la butlleta d’autorització de pagament. Posteriorment caldrà signar, escanejar i enviar la
documentació juntament amb una foto de carnet (si escau) al correu
escolamusica@ajpollenca.net especificant com assumpte (matrícula 21-22 i nom de l’alumne).
No s’admetrà cap matrícula fins que no s’hagi aportat tota la documentació necessària amb un
sol enviament; o bé podeu lliurar la documentació presencialment de dilluns a divendres de 16
a 19 hores, a la secretaria de l’Escola.
La taxa de matrícula es de 40€ per a totes les especialitats i modalitats.
Aquesta pagament es realitzarà automàticament quan s’obtingui definitivament la plaça i surti a
la llista d’admesos dia 14 de setembre. El fet d’inscriurer-se i obtenir plaça implica haver
d’abonar la quota de matrícula malgrat que posteriorment es doni de baixa.
L’ordre d’assignació d’horaris individuals d’instrument és realitzarà com anys anteriors amb el
sorteig de la lletra inicial del primer llinatge.
Actualment ens trobem amb una situació d’incertesa pel curs vinent, tots tenim l’esperança que
cada cop millori i puguem arribar a una plena normalitat. Malgrat la situació viscuda estem
satisfets de haver pogut continuar educant als vostres fills/es dins el món de la música.
Disposem d’un protocol de mesures de seguretat en possibles situacions que ens podrem
trobar a l’inici i durant el proper curs.
De l’1 al 7 de setembre es realitzarà la matrícula pels nous alumnes, només s’oferiran les
places que hi hagi vacants i l’ assignació de l’horari individual serà per ordre de matrícula.
Pels ensenyament no reglats recordeu que l’assignatura de llenguatge musical pels alumnes de
8 a 11 anys és de caràcter obligatòria llevat de l’especialitat de flabiol i xeremia.
Els horaris col·lectius estaran exposats al tauler de l´Escola i a la pàgina web de l´Ajuntament
com també els dies que es realitzaran les especialitats individuals. Són horaris orientatius ja que
dependrà del nombre d’alumnes inscrits i dels protocols sanitaris.
Les classes estan previstes que comencen dia 27 de setembre, ara bé, caldrà que a partir de
dia 14 de setembre consulteu la llista d’admesos, la podreu veure a la web de l’escola o bé al
tauló de l’Escola on també podreu confirmar el dia i hora que heu connectar-vos
per
entrevistar-vos telemàticament amb el professor de cada especialitat per escollir l’horari
individual pel curs 2021/2022. Recordeu que el fet de no assistir a la reunió farà que es perdi
l’ordre de preferència.
Juntament amb aquesta carta rebreu l’oferta educativa.
Per a més informació consulteu la web www.ajpollenca.net
o bé envieu un correu a
escolamusica@ajpollenca.net o telefoneu al 971530015.

Atentament,

El director de l´Escola
Miquel Valls i Galmés

