
amb un certificat digital a Tràmits de la seu electrònica 
de l’Ajuntament de Parets del Vallès: www.parets.cat

Per a qualsevol dubte sobre el tràmit telemàtic, cal fer la 
consulta a l’OAC al telèfon 93 573 88 88 a partir del 14 
de maig de 2021.

Per a més informació:
http://escolamusica.parets.cat
A/e: escola.musica@parets.cat

@escola_musica_parets

del 17 al 28 de maig

D
L:

 B
 8

11
6-

20
21

  Estimulació musical     
per a nadons

  Iniciació musical
  Llenguatge musical
  Piano
  Guitarra clàssica
  Guitarra elèctrica
  Baix elèctric
  Violí
  Violoncel
  Flauta travessera
  Saxo
  Bateria
  Combo modern
  Orquestra
  Corals
  Conjunt Instrumental

Preinscripcions telemàtiques

CURS 2021-2022



CRITERIS I BAREM D’AJUDICACIÓ DE PLACES
Extracte del Projecte educatiu de centre de l’Escola Municipal de Música 
Respecte als criteris de selecció
Tal i com estableix la normativa per a preinscripcions a centres 
d’ensenyament a l’empara del Departament d’Educació, per tal de selec-
cionar els alumnes admesos, en cas de no poder absorbir tota la deman-
da, s’aplicarà el barem següent per puntuar els sol·licitants:
-Per estar empadronat a Parets del Vallès (5 punts).
-Per matricular-se d’un programa acadèmic complet (llenguatge musical 
més instrument) (2 punts).
-Per ser bene�ciaris de l'ajut de la renda garantida de ciutadania (1 punt).
En cas d’empat o excés de demanda s’aprova per Consell Escolar que el 
criteri complementari decisiu sigui el següent:
-En els grups de nadons, tindran preferència les famílies de nou ingrés. Si 
la demanda supera la ràtio màxima per classe, es procedirà a un sorteig. 
Si les sol·licituds noves queden per sota de la ràtio màxima, la resta de 
places s’oferiran als alumnes actuals. En cas de que la demanda 
d’aquestes places sigui superior a la ràtio màxima es procedirà a un 
sorteig.
-Pels grups d’Iniciació Musical, en cas de que la demanda sigui superior 
a la ràtio màxima per classe es farà un sorteig públic.
-En el cas dels alumnes de llenguatge musical i/o instrument es podrà fer, 
si s’escau, una petita prova d’aptituds.
No tindrà caràcter de criteri puntuable:
-Tenir germans en el centre.
-Viure o tenir el lloc de treball a prop del centre.

DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DEL CRITERIS DE BAREMACIÓ 
-L’empadronament es comprovarà en el moment de tramitar els padrons 
de pagament segons les dades que �guren a l’Ajuntament de Parets del 
Vallès.
-Acreditació de ser bene�ciari o bene�ciària de la prestació econòmica de 
la renda garantida de ciutadania.

MATRICULACIÓ
Un cop l’alumne ha obtingut la plaça, caldrà formalitzar la matrícula al 
juliol. La matrícula serà presencial a l’escola i s’establirà un sistema de 
cita prèvia que caldrà respectar. 
La no formalització de la matricula suposa la pèrdua de la plaça.

BENEFICIS FISCALS
Als alumnes de famílies nombroses o monoparentals els seran d’aplicació 
les exempcions i reduccions relatives a l’escolaritat:
-Categoria general: boni�cació del 50%
-Categoria especial: exempció de pagament
Per obtenir aquestes exempcions i reduccions cal presentar original i 
fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental de l’alumne 
atorgat pel Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de 
Catalunya.


