Conservatori i Escola Municipal de Música de Manresa
PREINSCRIPCIÓ curs 2022-23
Alumne/a:

Expedient: ________

Nom: _____________________ Cognoms:____________________________________________________

 SI  NO vull continuar assistint al Conservatori i Escola de Música de Manresa
Escola règim general (curs 22-23): _________________________________
Estudis i curs: _____________________ (Primària, ESO, BAT, ..)

Estudis Escola de Música 2022-23:
NADONS, INFANTS i
NIVELL PREPARATORI
Posar una X al quadret on
correspongui

NIVELL ELEMENTAL
Posar una X al curs/conjunt que
correspongui

 Nadons – nascuts a partir de gener

Llenguatge musical 1

ESCOLA ADULTS
Posar una X al quadret on correspongui

 2 3 4

 Llenguatge musical
 Coral Adults

2022

 Infants 1 - nascuts entre gener i
desembre 2021

 Infants 2 – nascuts entre gener i

Instrument: ___________________

   

1
2
3
4
(No poseu instrument si és la primera vegada
que el fareu)

desembre 2020

 Infants 3 – nascuts entre gener i
desembre 2019

 Sensibilització 4 anys
 Sensibilització 5 anys
 Sensibilització 6 anys
 Iniciació

 Cor infantil (alumnes de 2n a 4t curs)
 Conjunt instrumental:
 Orquestra infantil
 Grup de guitarres infantil
 Grup de saxos infantil
 Banda infantil

GRUP DE LLENGUATGE MUSICAL (SENSIBILITZACIÓ/INICIACIÓ)
Marca com a mínim 2 grups i tots els que et convinguin, posant un 1 al que et sigui preferent, un 2 al següent, etc.
A __

B __

C __

D __

E __

Perquè se us apliquin els criteris de prioritat en l’adjudicació de la primera opció dels grups de llenguatge musical cal que marqueu la
casella corresponent:

 Marqueu si us heu preinscrit a un grup instrum. o coral que coincideixi amb l’horari d’algun dels grups oferts del nivell que us correspon
 Marqueu si teniu algun germà al centre amb el que voleu coordinar els dies de classe de llenguatge
 Marqueu aquesta casella si el curs 2021/22 no se us va adjudicar la primera opció d’algun grup de llenguatge
Es farà el possible per poder acceptar l’alumne/a en el grup que té opció preferent, tot i que dependrà de la disponibilitat de les places

 Germans, pares o tutors que estudiïn o treballin al centre

 Família nombrosa/monoparental (Adjuntar còpia)

Observacions: ___________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________

Data:_______________________

Nom del professor/a que és tutor/a de

Signatura de l’alumne/a, pare/mare

l’alumne/a el curs 21/22:
___________________________________

Últim dia per enviar el full omplert al tutor/a 6 de maig 2022!! En cas de Nadons, Infants i Sensi 4 enviar-ho
directament a secretaria.

