
amb un certificat digital a Tràmits de la seu electrònica 
de l’Ajuntament de Parets del Vallès:
https://paretsdelvalles.eadministracio.cat/

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

@escola_musica_parets

del 16 al 27 de maig de 2022
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  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 2022-2023



CURS 2022-2023

Preinscripcions telemàtiques amb certi�cat digital a la seu electrònica 
de l’Ajuntament https://paretsdelvalles.eadministracio.cat/
del 16 al 27 de maig de 2022.

CRITERIS DE PRIORITAT I ADJUDICACIÓ DE PLACES 

En cas de no poder absorbir tota la demanda, el procediment 
d’adjudicació de les places serà el següent:
-Per estar empadronat a Parets del Vallès (5 punts).
-Per matricular-se d’un programa acadèmic complet (llenguatge 
musical més instrument) (2 punts).
Tindran preferència d’accés les famílies en situació de desavantatge 
socioeconòmic valorat pel departament municipal de Drets Socials.
-Per ser bene�ciaris de l'ajut de la renda garantida de ciutadania (1 
punt).
En cas d’empat de puntuació, es procedirà de la manera següent:
-Per als grups del programa de sensibilització, es farà un sorteig.
-En el cas de llenguatge musical i/o instrument, es podrà fer una petita 
prova d’aptituds.
-Per als grups de nadons, tindran preferència les famílies de nou 
ingrés. Si la demanda supera la ràtio màxima per classe, es farà un 
sorteig.
-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.
Es formarà una llista d’espera amb les sol·licituds que han quedat 
sense plaça i les presentades fora de termini.  

DOCUMENTACIÓ  

Cal presentar el formulari «Sol·licitud de preinscripció», sense que 
calgui adjuntar cap altra documentació addicional. L’Ajuntament 
comprovarà d’o�ci les dades d’empadronament.

MATRICULACIÓ

Durant la primera quinzena de juliol cal demanar cita prèvia a l’escola 
per formalitzar la matrícula. Si no es formalitza, es perd la plaça.

BENEFICIS FISCALS

Les famílies nombroses o monoparentals tenen una reducció de la 
tarifa del 50% en la categoria general i del 100% en la categoria 
especial.
Cal sol·licitar aquest bene�ci en el moment de la matrícula només 
amb el carnet corresponent si ha estat emès per una altra comunitat 
autònoma.

ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE PARETS DEL VALLÈS


