BUTLLETÍ D’INFORMACIÓ GENERAL

SOCIETAT MUSICAL D’ALZIRA
C/ Hort dels Frares, 62
46600 ALZIRA
Telèfon 96 241 41 71
CORREU ELECTRÒNIC: escola@smalzira.org
http:// www.smalzira.org
DE 17 DE SETEMBRE AL 21 DE JUNY
Horari del Centre: De dilluns a divendres de 15:30 a 21:30 H.

SECRETARIA – Horaris d’atenció:
VESPRADES:
de DILLUNS a DIJOUS de 17:00 a 19:00 hores.

MATÍ:

DIVENDRES de 11:00 a 13:00 hores.

SOCIETAT MUSICAL D’ALZIRA

HORARIS D’ESTIU
DEL 24-JUNY AL 15-SETEMBRE
MATINS: DE 10:30 A 13:00 H.
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Introducció

La Societat Musical d'Alzira, des de la seua creació l’any 1968 dedica especial atenció a la
formació d'educands de l'Escola de Música, basant-se en la seua labor pedagògica. En les seues
aules estudien cada curs al voltant de cinc-cents alumnes, que van nodrint amb el pas dels anys
les plantilles de les distintes agrupacions que la conformen (Banda Simfònica, Banda Jove,
Orquestra de Cambra, Grup de Metalls, Grup de Percussió, etc.).
L’Escola de Música “Educands de la Societat Musical d’Alzira” està inscrita com a centre sense
validesa acadèmica oficial, segons resolució de la Direcció General de Centres de la Conselleria
de Cultura, Educació i Ciència de la Generalitat Valenciana des de el 8 de març de 1995 (BOE 20
de juny de 1995) amb codi de centre número 46018825.
La seua tasca pedagògica es reflectix en els prop de 200 músics professionals que han eixit de la
seues aules i que en l'actualitat desenvolupen la seua tasca professional tant en nombrosos
centres educatius i en les millors bandes, orquestres, conservatoris d’Espanya.
Com a reconeixement d'esta tasca la Conselleria de Cultura, Educació i Esport d'Educació, per
Ordre de 30 de novembre de 2005, va autoritzar l'obertura i funcionament del centre privat
d'ensenyaments de música de grau mitjà, denominat Centre Autoritzat Professional de Música
d’Ensenyances Professionals “Societat Musical d'Alzira”, situat al carrer Hort dels Frares, 62,
d'Alzira (València), amb codi de centre 46026925, adscrit al Conservatori Professional de Música
“Rafael Talens Pelló” de Cullera.
Els dos centres funcionen simultaniament amb total compatibilitat horària actualment.
La Societat Musical d'Alzira és una de les entitats musicals valencianes que major prestigi ha
obtingut en els pocs anys que relativament porta en funcionament, tant pels seus èxits com per la
seua qualitat.
Qué són les Ensenyances Artístiques de Música:
Les ensenyances artístiques són el conjunt d'ensenyances del sistema educatiu que tenen com a
finalitat proporcionar una formació artística de qualitat i garantir la qualificació dels futurs
professionals de la música.
Existeix la possibilitat de cursar estudis de Música en escoles específiques de forma no reglada,
és a dir, que no conduïxen a l'obtenció de títols amb validesa acadèmica o professional.

Qué és una escola de música?
Les escoles de música són centres educatius d'ensenyament no reglat per a la formació musical
pràctica dels ciutadans de qualsevol edat. A estos efectes, s'entendrà com a ensenyament no
reglat aquells estudis no conduents a l'obtenció de títols amb validesa acadèmica o professional.
També poden orientar i preparar per a l'accés als ensenyaments professionals als qui demostren
una especial vocació i aptitud, així com impartir formació per a iniciar l'alumnat en el món de la
música.
Les escoles de música disposen d'autonomia per a configurar l'oferta dels ensenyaments que
imparteixen, en funció dels interessos de l'alumnat i de les necessitats de l'entorn, d'acord amb la
legislació vigent.
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Els ensenyaments mínims que s'impartixen en les escoles de música són una o dos especialitats
instrumentals, llenguatge musical i conjunt instrumental i coral, i es poden
organitzar en els àmbits següents:
-

Formació instrumental (instruments propis de la música tradicional, clàssica o moderna).
Formació musical complementària a la formació instrumental.
Pràctica instrumental i vocal de grup.
Oferta formativa per a xiquets i xiquetes menors de 8 anys d'edat.
Aprenentatge al llarg de la vida
Estructura, titulació i requisits d'ingrés i accés dels ensenyaments de Música i Dansa.
Ensenyances elementals de Música i Dansa

Duració

4 cursos

Requisits d'accés
Prova d'ingrés en què es valoraran les aptituds dels aspirants, així com
l'edat idònia establida per a iniciar els estudis. Igualment serà possible
incorporar-se a un curs de les ensenyances elementals diferent del primer
prèvia superació de la prova específica corresponent, que tindrà com
referent les assignatures dels cursos anteriors a què s'aspira.

Titulació

Certificat acreditatiu*

*Cal recordar que l’Escola de Música de la Societat Musical d’Alzira no té
validessa acadèmica oficial i per tant no pot expedir cap certificat acreditatiu de les
Ensenyabces Elementals de Música.

Enseñanzas profesionales de Música y Danza
Duració

6 cursos

Requisits d'accés

Titulació

Prova d'accés, amb independència d'haver cursat o no les ensenyances
professionals, en la que es valorarà les aptituds i preparació dels aspirants,
així com l'edat idònia per a l'accés. Igualment serà possible incorporar-se a Títul professional
en què constarà
un curs de les ensenyances professionals diferent del primer prèvia
superació de la prova específica corresponent, que tindrà com referent les l'especialitat cursada.
assignatures dels cursos anteriors a què s'aspira.

Ensenyances Professionals de Música (LOE) reconegudes i autoritzades oficialment
Les ensenyances professionals de Música i Dansa es cursaran ordinàriament entre els 12 i els 18 anys.
L'inici de les ensenyances professionals amb menys de 12 anys o més de 18 es considerarà excepcional.
Els aspirants amb edats menors de la fixada amb caràcter ordinari per a iniciar les ensenyances
professionals de Música o per a accedir a cursos diferents del primer, hauran d'obtindre l'autorització per a
concòrrer a les proves d'accés per part de la direcció general competent en matèria d'ordenació
acadèmica.
Els aspirants amb edats superiors a la fixada amb caràcter ordinari podran sol·licitar, davant de la direcció
del centre, presentar-se a les proves d'accés, tant al primer curs com a cursos diferents del primer, de les
ensenyances professionals de Música.
L’alumnat no ha d’estar matriculat en cap altre centre autoritzat de Música o Conservatori, en cas de
realitzar les proves d’ingrés a les ensenyances professionals.
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NORMES GENERALS DE MATRICULACIÓ
- Renovació de matrícula d’alumnes del centre per al següent curs: FINS AL 7 DE JUNY
TOTS ELS ALUMNES QUE VULLGUEN CONTINUAR els seus estudis en este centre han d’entregar
l’imprés de renovació de matrícula en SECRETARIA O EN CONSERGERIA totalment cumplimentat i
signat (per pare/mare/tutor, en cas de menors d'edat), per tal d’acomplir el que estableix la Llei Orgànica
15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
En el cas de que hi hagen germans d’alumnes del centre que vullguen accedir al mateix el proper
curs, hauran d’omplir la sol·licitut corresponent d’acord amb el “Procediment d’admissió de nou
alumnat”

PAGAMENT DE MATRÍCULES FINS DES DE L’1 AL 15 DE JUNY:
INGRÉS O TRANSFERÈNCIA BANCÀRIA AL COMPTE:
IBAN:

ES88-3058-7105-3327-2000-0886 CAJAMAR Pl. Reyno, 1 Alzira

CONCEPTE:

Matrícula (indicar cognoms i nom de l’alumne)

ALUMNES DE L’ESCOLA D’EDUCANDS (TOTES LES ENSENYANCES):

45,00 €
50,00 €

ALUMNES DEL CENTRE PROFESSIONAL (ENSENYANCES PROFFESSIONALS):

Bonificacions:
Es bonificarà amb el 50% sobre el preu de la matrícula als fills de treballadors de la S.M.A.,
fills de músics en actiu i músics en actiu de la Banda Simfònica, de l’Orquestra, i de l’agrupació “IBN JAFADJA”.
L’equip directiu centre es reserva el dret a contrastar i/o acreditar estes condicions.
EL RESGUARD D’INGRÉS DE MATRÍCULA S’ENTREGARÀ EN SECRETARIA EL MATEIX DIA QUE ES FORMALITZE
LA MATRÍCULA. CONSULTEU EL LLISTAT “ORDRE DE MATRÍCULA” A PARTIR DEL 21 DE JUNY

TERMINI DE MATRICULACIÓ PER A ALUMNES DEL CENTRE
INICI:

25 DE JUNY

FINALITZACIÓ:

27 DE JULIOL

ORDRE DE MATRICULACIÓ:
1. ALUMNES D’INICIACIÓ I PREPARATORI
2. ALUMNES D’ENSENYANCES ELEMENTALS
3. ALUMNES D’ALTRES MODALITATS
(ADULTS– AMPLIACIÓ D’ESTUDIS – ENS. PER LLIURE)

4. ALUMNES D’ENSENYANCES PROFESSIONALS
5. ALUMNES ADMESOS – PROVES D’ACCÉS
Els alumnes que no desitgen continuar els seus estudis tant en l’Escola d’Educands com en el Centre
Professional HAN DE FORMULAR PER ESCRIT LA BAIXA en Secretaria, per a que quede constància d’ella.
SOCIETAT MUSICAL D’ALZIRA
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PROCÉS DE MATRÍCULA I ELECCIÓ D’HORARIS

- Finalitzant el mes de juny es publicarà el llistat d’alumnes per ordre de matrícula, així com els horaris i
grups per a l'elecció d'horaris de les assignatures col·lectives.
- L'elecció d'horaris es realitzarà començant pel curs més baix i per ordre alfabètic del primer cognom que
comence per la lletra que isca del sorteig que es realitza finalitzant el curs. Aquest sistema servirà també
per a l'elecció d'horaris d'instruments que es realitzarà en setembre.
- ÉS IMPRESCINDIBLE ENTREGAR EL RESGUARD DE L’INGRÉS DE LA MATRÍCULA EN
SECRETARIA EL DIA QUE LI CORRESPONGA MATRICULAR-SE A CADA ALUMNE.
- Tota l’informació referent a la matrícula, en especial els llistats d’ordre de matrícula i elecció d’horaris, es
publicarà també en la pàgina web de la Societat www.smalzira.org
- La matrícula en la Societat Musical implica seguir el projecte educatiu del centre, per aixó s’han de
cursar totes les assignatures que són considerades com obligatòries, almenys fins a completar els
estudis del segon cicle de les Ensenyances Professionals (consulteu el pla d’assignatures del centre).
També formen part del projecte educatiu d’aquest centre la integració dels educands a qualsevol agrupació
de la Societat: Banda Jove, Banda Simfònica i/o Orquestra de Cambra, i com a tal són obligatòries.
L’alumne que curse qualsevol de les assignatures considerades obligatòries en un centre oficial ho ha de
justificar aportant el un certificat acadèmic emés pel centre de procedència), podrà matricular-se de les
assignatures que considere oportú.

També es podran matricular amb caràcter excepcional, membres de les diferents agrupacions de la
Societat Musical que vullguen ampliar els seus estudis.
- LES SOL·LICITUTS D’AMPLIACIÓ D’ESTUDIS I READMISSIONS ES RESOLDRAN EN SETEMBRE.
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Procediment d’ admissió de nou alumnat
No es requereix la realització de la prova d'ingrés per tal de valorar les aptituds dels aspirants per a accedir
a l’Escola d’ Educands de la Societat Musical d’Alzira.
L’Escola d’ Educands de la Societat Musical d’Alzira públicarà les vacants existentes en juliol una vegada
formalitzada la matrícula dels alumnes que continuen la seua formació en este centre:
Requisits d’edat:
Edat mínima:
. Iniciació a la música: 4, 5 i 6 anys.
. Preparatori: 7 anys.
. Llenguatje Musical Primer: 8 anys.
Els alumnes han de cumplir l’edat requerida per a cada curs i nivell abans del 31 de desembre.
El termini de presentació de sol·licituts d’ingrés a l’Escola de Música de la Societat Musical d’Alzira serà

del 16 al 20 de Juliol de 2018.
Si es donara el cas de que haguera major nombre de places demandades que ofertades, l’ equip directiu
del centre aplicarà una baremació a totes les sol·licituds presentades i, segons les places i la puntuació
obtenida, s’ assignarà una plaça a cada sol·licitant.
Els alumnes admesos tindran que formalitzar matrícula en les dates establides pel centre
Les places vacants produïdes per qualsevol circumstància s’assignaran a la resta d’aspirants segons
l’ordre de puntuació de la llista d’ espera, haguent de formalitzar estos la matrícula en el termini que se’ls
assigne.
La no matriculació serà entesa, així mateix, com a renúncia a la plaça.

SOL·LICITUD D’ ADMISSIÓ
El model de sol·licitud es facilitarà en la Secretaria del centre i també podrà descarregar-se des de la
pàgina web de la SMA www.smalzira.org

Cada sol·licitant presentarà una única sol·licitud per duplicat en la Secretaria de la Societat Musical en el
termini i horari indicat a tals efectes i se li assignarà un nombre de registre d’ entrada.
A la sol·licitud s’ ha d’adjuntar la documentació acreditativa de les circumstàncies personals i familiars de
cada alumne.
La documentació aportada amb posterioritat a la data establida no es tindrà en compte als efectes de
baremació.
SOCIETAT MUSICAL D’ALZIRA
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PERÍODE D’ADMISSIÓ NOUS ALUMNES
Este procés d’admissió afecta a:
Ensenyances Elementals de Música (nascuts en 2010 i anys anteriors)
Nivell de Preparatori (nascuts en 2011), Nivells d’ Iniciació (nascuts en 2012, 2013 i 2014),
Nivell d’ Adults (a partir de 14 anys).

Publicació de les vacants existents

16 de juliol

Presentació de sol·licituds

del 16 al 20 de juliol

Publicació de las llistes provisionals

25 de juliol

Presentació de Reclamacions

25 i 26 de juliol

Publicació de las llistes definitives

27 de juliol
ES REALITZARÀ EN SETEMBRE.

Termini de formalització de matrícula:

CONSULTAR DIES EN EL LLISTAT
DEFINITIU D’ALUMNES ADMESOS.

La no formalització de matrícula en el termini establit pel centre será entesa com a renúncia a la vacant obtinguda.

BAREMACIÓ
L’admissió dels alumnes, quan no existeixen places suficients per a atendre totes les
sol·lcituds d’ ingrés, se regirà seguint estos criteris:
a) Existència de membre/s de la mateixa unitat familiar matriculat en el centre.
b) Existència de membre/s de la mateixa unitat familiar treballadors del centre.
c) Pares, mares, tutors o tutores legals, o germans i germanes que siguen músics en
actiu en alguna de las agrupacions de la Societat Musical d’Alzira durant els dos
últims anys consecutius.
d) Condició de músic professional del pare, mare, tutor o tutores.
e) Condició de soci.
f) Aspirants que reuneixen la condició de soci i que el curs anterior sol·licitaren
l’admissió i quedaren en llista de espera per a ocupar vacant sobrevinguda.
SOCIETAT MUSICAL D’ALZIRA
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a) Existència d’algún membre de la mateixa untitat familiar com a
alumne del centre:
Primer germà
A partir dels germans restants

1 punt
0’5 punts per germà

L’existència d’algun membre de la mateixa untitat familiar (germans, progenitors, tutors, conyun o més
germans o germanes matriculats en el mateix centre, quan estos vagen a continuar assistint al mateix en el
curs escolar per al que es sol·licita plaça, es valorarà adjudicant 1 punt per el primer germà/ na i 0’5 punts
per cadascú dels restants germans/nes fins a un màxim de 2 punts.
Als efectes de baremació tindran la consideració de germans o germanes, a més dels que ostenten tal
condició legal:
a) Els xiquets i xiquetes en regimen d’acolliment familiar.
b) Els que no compartint progenitors, residisquen en el mateix domicili i existeisca un víncul
matrimonial o similar entre els pares de ambdós.
A la sol·licitut s’haurà d’adjuntar la documentació que acredite qualsevol d’estes cirscumstàncies familiars.
b)

Pares, mares, tutors o tutores, treballadors del centre docent.

1 punt

La circumstància de que els pares o tutors siguen treaballadors en actiu en el centre docent, serà
acreditada per la titularitat del centre. Fins a un màxim de 1 punt.
c) Pares, mares, tutors o tutores legals, o germans i germanes que siguen
músics en actiu d’alguna de les agrupacions de la Societat Musical
d’Alzira.

0’5 punts

Si el propi alumne, pare, mare, tutor/a legal o qualsevol dels germans o germanes del sol·licitant reuneix la
condició de músic en actiu de la Societat Musical d’Alzira, es valorarà amb un màxim de 1 punt,
independentment del nombre total d’ells. Esta condició serà acreditada per la titularitat del centre.

d) Condició de músic professional dins la la mateixa unitat familiar.

0’5 punts

S’atorgarà fins a un màxim de 1 punt a l’aspirant si el mateix, opare mare, tutor o tutora legal, qualsevol
dels seus germans/germanes e inclús els cònyuges del sol·licitant reuneix la condició de músic
professional o membre de la Junta Directiva de la Societat Musical d’Alzira, independentment del nombre
total d’ells. Esta condició serà acreditada per la titularitat o direcció del centre.
e)

Condició de soci dins de la mateixa unitat familiar.

1 punt

S’atorgarà 1 punt a l’aspirant si el propi alumne/a, pare mare, tutor o tutora legal, qualsevol dels seus
germans/germanes e inclús els cònyuges del sol·licitant reuneix la condició de SOCI NUMERARI de la
Societat Musical d’Alzira amb data 30 de juny de 2018.
Esta condició serà acreditada per la titularitat del centre.
f) Aspirants que reuneixen la condició de soci i que el curs anterior
sol·licitaren l’admissió i quedaren en llista de espera per a ocupar vacant
sobrevinguda.

1 punt

Esta condició serà acreditada per la titularitat del centre.
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DESEMPATS
Els empats que, en el seu cas es produeixquen, es resoldran aplicant sucesivament la major
puntuació obtesa en els criteris següents:
a) Existència de germans o germanes matriculats en el centre.
b) Pares, mares, tutors o tutores, treballadors en el centre docente.
c) Pares, mares, tutors o tutores legales, o germans i germanes que siguen
músics en actiu d’alguna de les agrupacions de la Societat Musical d’Alzira.
d) Condició de músic professional del pare, mare, tutor o tutores
e) Condició de soci.
f) Sorteig davant la Junta Directiva de la Societat Musical d’Alzira.
Es realitzarà un sorteig per curs o nivell.
Els criteris de desempat s’utilitzaran, en l’ordre establit, i fins al mateix moment en que es
produeixca el desempat.
CONDICIONS ESPECIALS:
Músics en actiu de la Societat Musical d’Alzira: La Societat Musical d’Alzira subvencionarà als
alumnes matriculats en la mateixa que acomplixquen amb la condició de músics en actiu de les
seues agrupacions pel su compromís i assistència als assajos i activitats que desenvolupe
l’agrupació a la que pertany.
Es bonificarà amb el 50% sobre el preu de la matrícula als fills de treballadors de la S.M.A., fills de
músics en actiu i músics en actiu de la Banda Simfònica, de l’Orquestra, i de l’agrupació “IBN
JAFADJA”.
Tots els alumnes: Els alumnes que realitzen Conjunt Instrumental o Música de Cambra en més
d’un instrument el mateix curs acadèmic, només abonaran les mensualitats corresponent a una de
les dos.
INSTRUMENTS BONIFICATS
La Societat Musical d’Alzira, amb l’objectiu de fomentar els estudis en les especialitats de Fagot,
Contrabaix, Bombardí i Tuba, aplicarà una bonificació de 20 euros en les mensualitats als
alumnes matriculats en estes especialitats durant els quatre cursos que completen les
Ensenyances Elementals de Música.
Alumnes d’una mateixa familia: Per ser dos o més alumnes d’una mateixa família es realitzarà
la següent reducció de les mensualitats:
-

El primer membre d’una família abonarà les mensualitats completes.

-

El segon membre tindrà una reducció de 3 euros en cada mensualitat.

-

El tercer membre tindrà una reducció de 6 euros en cada mensualitat.

-

El quart membre tindrà una reducció de 9 euros en cada mensualitat.
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RATIOS

ESPECIALITATS

Assignatura

Periodicitat classes Cursos

INICIACIÓ

1 dia / setmana

4-5-6 anys

PREPARATORI

2 dies / setmana

7 anys

FLAUTA TRAVESSERA
DOLÇAINA
OBOÈ

Ensenyances
Elementals
Instrument

1 dia / setmana

1r-2n-3r -4rt

L. Musical

2 dies / setmana

1r, 2n, 3r i 4t

Cor

1 dia / setmana

1r, 2n, 3r, 4rt

SAXÒFON

3r i 4t

TROMPA

FAGOT
CLARINET

Conjunt Instrumental 1 dia / setmana

TROMPETA

Ensenyances Professionals
Assignatura

Periodicitat
classes

Instrument

1 dia / setmana 1r -2n-3r- 4rt- 5é i 6é

L. Musical

2 dies /
setmana
Harmonia
2 dies /
setmana
Anàlisi
2 dies /
setmana
Història de la Música 2 dies /
setmana
Cor
1 dia / setmana

Cursos

1r i 2n

TROMBÓ
TUBA/BOMBARDÍ
GUITARRA

3r i 4t
VIOLONCEL
5é i 6é
5é i 6é
3r i 4rt

CONTRABAIX
PERCUSSIÓ

(alumnes de PIANO)

Conjunt Piano

1 dia / setmana 1r i 2n

Música de Cambra

1 dia / setmana 3r, 4rt, 5é i 6é

Piano
Complementari

1 dia / setmana 2n, 3r i 4rt

Orquestra-BandaConjunt
Acompanyament

1 dia / setmana 1r -2n-3r- 4rt- 5é i 6é

PIANO
VIOLA
VIOLÍ
CANT

1 dia / setmana 5é i 6é

Assignatura optativa:
Cor
1 dia / setmana 5é i 6é
Cultura Audiovisual
SOCIETAT MUSICAL D’ALZIRA
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PREUS GENERALS PER A TOTS ELS ALUMNES
30,00 €/any

Quota Soci

45,00 €/curs

Matrícula

5,00 €/mes

Funcionament del centre
Aquest concepte s’afegirà a les taxes mensuals.

TAXES MENSUALS
(Ensenyances sense validessa acadèmica oficial)
CURSOS D’INICIACIÓ I PREPARATORI
Assignatura

Preu
20,00 €

Iniciació a la música (classe col·lectiva)
Instrument Iniciació i Preparatori

30,00 €
25,00 €

(30 minuts de classe individual)

Preparatori de Llenguatge Musical

ENSENYANCES ELEMENTALS
Alumnes que seguixen el projecte educatiu del centre i cursen totes les assignatures obligatòries.
(Consultar el pla d’assignatures del centre)

CURS
1r Grau Elemental

TAXA MENSUAL
60,00 €

2n Grau Elemenal

60,00 €

3r Grau Elemental

65,00 €

4rt Grau Elemental

70,00 €

AMPLIACIÓ D’ESTUDIS – ESTUDIS PER LLIURE- ASSIGNATURES SOLTES
Assignatures d’Ensenyances
Elementals i Professionals
Llenguatge Musical
Cor
Conjunt Instrumental-Orquestra
Harmonia
Música de Cambra
Anàlisi
Història de la Música
Assignatura Optativa
Instrument (60 minuts)
*Esta taxa s’aplicarà en funció del
temps de classe que done l’alumne.

Piano Complementari
Conjunt (Piano)
Acompanyament (Piano)

SOCIETAT MUSICAL D’ALZIRA

Preu
25,00 €
10,00 €
10,00 €
25’00 €
12´00 €
25’00 €
25’00 €
10,00 €
*70,00 €
25,00 €
10,00 €
25,00 €
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CLASSES DE CANT
70,00 €
50,00 €
35,00 €
10,00 €

Cant - assignatura única- 60 minuts
Cant - assignatura única – 45 minuts
Cant - assignatura única – 30 minuts
Conjunt Cant

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ENSENYANCES PROFESSIONALS DE MÚSICA (LOE)
Reconegudes i autoritzades oficialment
30,00 €/any
50,00 €/curs
5,00 €/mes

Quota Soci
Matrícula
Funcionament del centre
Aquest concepte s’afegirà a les taxes mensuals.

TAXES OFICIALS
(per servicis administratius derivats de l’activitat acadèmica de nivell no universitari)

LLIBRE D’ESCOLARITAT
OBERTURA D’EXPEDIENT
EXPEDICIÓ DE CERTIFICATS
EXPEDICIÓ TÍTOL
PROFESSIONAL DE MÚSICA

4,20 €

2,10 € (família nombrosa cat. general) 0 € (família nombrosa especial)

25,50 € 12,75 € (família nombrosa cat. general)
2,10 €

1,05 € (família nombrosa cat. general)

21,40 € 10,70 € (família nombrosa cat. general)

0 € (família nombrosa especial)
0 € (família nombrosa especial)

0 € (família nombrosa especial)

LEGISLACIÓ
- Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell de la Generalitat, pel que s’ aprova el Text Refundit de la Llei de Taxes de la Generalitat (DOGV núm. 4.971, de 22.03.05)
- Llei 9/2011, de 26 de desembre, de la Generalitat, de Mesures Fiscals de Gestió Financera i Administrativa, i d’ Organització de la Generalitat (DOCV núm. 6.680, de 28/12/2011)

TAXES MENSUALS
CURS
1r curs

ESPECIALITAT DE PIANO
80,00 €

ALTRES ESPECIALITATS INSTRUMENTALS
90,00 €

2n curs

80,00 €

115,00 €

3r i 4rt curs

110,00 €

135,00 €

5é i 6é curs

150,00 €

145,00 €

SOCIETAT MUSICAL D’ALZIRA
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BONIFICACIONS PER A MÚSICS
Els alumnes de la Societat Musical d’Alzira que al mateix temps són músics en actiu de qualsevol
de les seues agrupacions es poden beneficiar d’una reducció de 20 euros a les quotes mensuals.
Esta bonificació és un reconeixement a l'esforç que els alumnes fan en acudir amb regularitat als
assajos, activitats i concerts de la Societat Musical.
Cada curs també es bonificarà amb el 50% sobre el preu de la matrícula als fills del personal
contractat laboralment per la Societat Musial d’Alzira, fills de músics en actiu i músics en actiu de
la Banda Simfònica, de l’Orquestra, i de l’agrupació “IBN JAFADJA”.
Estes condicions sempre seran d’aplicació sempre que els músics complixquen amb el seu
compromís d’assistència als assajos i activitats programades per la Societat Musical d’Alzira baix
la supervisió dels membres de la directiva responsables de cada agrupació.
L’equip directiu centre es reserva el dret a contrastar i/o acreditar estes condicions regint-se per
estes normes reguladores:
1. El còmput d’assajos es reiniciarà el primer mes de cada trimestre (setembre, gener i abril).
2. El nombre màxim d’assajos al que podrà fallar un alumne durant cada trimestre per
continuar gaudint
del descompte mensual de 20€ és de 8 assajos sense justificar (sis en el cas de l’Orquestra).
La justificació, que deurà ser transmesa als responsables de banda, haurà de ser un justificant
mèdic.
3. El cobrament íntegre de la mensualitat es donarà una vegada acomplida la no assistència
dels 8
Assajos o 6 assajos en l’Orquestra, en qualsevol moment del trimestre, passant a no aplicar el
descompte el mes següent a aquest acompliment; es a dir:
a. A principi de cada trimestre el comptador de faltes d’assistència es reiniciarà a 0.
b. Si un alumne falla 8 assajos el primer mes de trimestre, el dos següents seran cobrats
íntegrament.

c. Si un alumne falla 8 assajos entre els dos primers mesos de trimestre, el mes següent
serà cobrat íntegrament.
d. Si un alumne falla 8 assajos el entre el primer, segon i tercer mesos de trimestre, el mes
següent serà cobrat íntegrament (coincidint amb l’inici d’un nou trimestre).

SOCIETAT MUSICAL D’ALZIRA
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NORMES ADMINISTRATIVES
1. Tota la informació acadèmica i administrativa estarà a disposició de tots els interesats a la
Secretaria.
2. L’elecció d’horaris en les especialitats instrumentals serà a convindre amb el professor en el
dia i hora designat a l’inici del curs i abans del començament de les classes.
.
3. Els rebuts s’abonaran mensualment mitjançant gestions bancàries de l’1 al 5 de cada mes.
4. Els rebuts impagats no es tornaran a girar per gestió bancària i hauran de ser satisfets més
totes les despeses bancàries en el plaç de 10 dies des de l’avís de devolució en Secretaria.
5. Les baixes han de ser notificades abans de que finalitze el mes. L’import de rebuts deixarà
d’abonar-se al mes següent de la notificació de la baixa en Secretaria. No es tornaran
mensualitats una vegada començat el nou mes.
6. Tot aquell alumne que no abone dos mensualitats seguides perdrà el dret de continuar en
classe.

NORMES DEL CENTRE
1. Els alumnes no podran fer ús de les aules en horari distint al que tenen asignat, a excepció
d’aquells que tinguen l’oportuna autorització per escrit de la direcció del centre i hauran de
respectar les normes establides pel centre.
2. La permanència en les classes individuals o col.lectives està restringida als alumnes
matriculats, no permetent-se oients o acompanyants, exceptuant en el cas de l’autorització de
la Direcció a proposta del professor.
3. Els alumnes que participen en les audicions estaran acompanyats pel seu professor abans,
durant i després de l’audició.
4. Les notes seran entregades trimestralment pel professor tutor (el professor de l’especialitat
instrumental) i el resguard haurà de tornar-se al mateix signat pel pare/mare/tutor.
5. L’alumnat en tot moment haurà de tindre un comportament que afavorisca l’atenció i la bona
convivència a l’aula.
6. Obviament, per motius de salud i d’higiene no es podrà menjar ni fumar dins de les aules ni en
la resta d’instal·lacions del centre.
7. Per respecte al professor i al companys no utilitzarem els telèfons mòbils dins de les aules en
horari lectiu.
8. Cal pujar i baixar l’escala correctament (sense soroll) per no molestar a la resta de companys.
9. Per a no molestar a la resta d'alumnes que estan en classe, els alumnes no podran romandre
en els corredors del centre, hauran d'esperar en el hall en la planta baixa fins que siga la seua
hora d'entrar en classe.
SOCIETAT MUSICAL D’ALZIRA
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NORMES PER AL PRÈSTEC DE L’INSTRUMENT

1. Tindran preferència aquells alumnes que hagen realitzat estudis en esta Escola els cursos
anteriors (Primer alumnes de 2n de Llenguatge Musical, després de cursos inferiors, i tenint en
compte els anys que perteneixen a l’Escola).
2. Tots aquells alumnes que tinguen un instrument de la Societat i hagen adquirit un propi,
tornaran l’instrument en per tal de poder oferir les mateixes oportunitats en igualdat de
condicions la resta d’alumnes que ho necessiten.

3. El préstec d’un instrument propietat de la Societat es materialitzarà signant un contracte de
cessió mitjançant el qual els pares i alumnes es comprometen a tornar l’instrument després de
dos cursos acadèmics i en les mateixes condicions.
4. L’alumne haurà d’abonar 60 € en concepte d’ús i amortització de l’instrument. El pagament es
farà en efectiu en Secretaria en el mateix moment que es faça entrega de l’instrument.

5. Excepcionalment es podrà ampliar el contracte, amb la supervisió i autorització expressa de la
Direcció del Centre.
6. L’alumne haurà de conservar l’instrument en bones condicions, sent a càrrec del alumne la
conservació i manteniment del mateix, per a lo que a la devolució del mateix es realitzarà una
revissió per un professional qualificat que verifique l’estat de l’instrument.

7. Les possibles irregularitats o excepcions que pugueren donar-se, seran tractas per la Junta
Directiva de la S.M.A. a proposta de la Direcció del centre.
8. La SMA es reserva el dret a reclamar la devolució de l’instrument cedit en cas que l’alumne
beneficiari del prèstec cause baixa en la SMA o s’acuse falta reiterada a les classes sense
haver notificat cap justificació a la Direcció.

SOCIETAT MUSICAL D’ALZIRA
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