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Benvolguts alumnes i famílies de l’Escola Municipal de Música, 

 
 

Em plau informar-vos que iniciarem la matriculació pel proper curs 2020 – 2021, en les 

següents dates: del dilluns 25 de maig fins al 30 de juny i de l’1 i al 8 de setembre.  

 

Degut a la situació que estem vivint, les matrícules s’hauran de presentar de forma 

telemàtica a l’Ajuntament i la documentació us la farem arribar personalitzada per a que la 

pugueu omplir amb l’ordinador i simplement l’hagueu de presentar pel registre de 

l’ajuntament de forma telemàtica; un cop fet aquest pas, la matrícula a l’escola de música, 

estarà formalitzada. 

 

Amb la documentació a omplir, us faré arribar un document de com presentar la 

documentació pel registre de l’ajuntament o sinó trucant al 93.650.02.11, us ajudaran a fer 

el tràmit. 

 

Es podran fer l’entrevistes de forma presencial - sempre - amb cita prèvia, els dies 17 i 

18 de juny a la Sala de Plens de l’Ajuntament i desprès haureu de presentar els 

papers al registre de l’ajuntament, per formalitzar la matrícula. 

 

Des del Departament d’Ensenyament, s’informa que en funció de com vagi evolucionant la 

pandèmia s’actuarà a les escoles, per tant, fins d’aquí a unes quantes setmanes no es 

podrà  concretar les mesures que s’implementaran pel proper curs acadèmic, però sí que 

us puc dir, que des de l’ajuntament s’està treballant per implementar a totes les aules gel 

antisèptic, mesures del control de la temperatura a tots els usuaris que hagin d’entrar a 

l’escola, mascaretes, guants i d’altres sistemes de seguretat que es trobin convenients 

segons el moment que estem. 

 

En previsió a que pugui haver-hi un rebrot de Covid-19, l’ajuntament està estudiant la 

possibilitat d’aplicar només un % de la quota com a concepte de manteniment de les 

classes. Davant d’aquesta situació excepcional lamentem no poder precisar quin serà el 

tant per cent. 

Des de l’Escola Municipal de Música, habilitarem la possibilitat de fer les classes 

d’instrument i col·lectives a l’hora programada, mitjançant les diferents xarxes o 

aplicacions possibles; enviar-vos materials diversos i estant en contacte amb vosaltres, 

durant les setmanes que hi pogués haver el suposat rebrot. 
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Els preus públics son els mateixos que el curs anterior, mantenint-se les bonificacions 

del 20% de descompte per l’assistència de més d’un membre de la mateixa unitat familiar, 

per ser família monoparental o nombrosa o del 50% de descompte per manca de recursos 

econòmics, també es manté el 50% de descompte en el segon instrument, per aquells 

alumnes que estan matriculats a més d’un instrument. (Recordeu que en el cas de tenir 

més d’una casuística, s’aplicarà la bonificació més favorable per l’usuari). 

 

 

 

 

L’elecció de la franja horària de l’instrument, serà en funció de la data que fem l’entrevista 

telefònica, tenint en compte que l’alumnat petit que s’inicia a l’instrument, té preferències 

per escollir les primeres hores de la tarda; per tant, us recomano que no deixeu per l’últim 

moment la gestió de la matrícula si necessiteu un horari concret. 

 
 

 

 

El procediment per començar a gestionar la matrícula serà la següent: 

 

1- Escriure un e-mail a escolamusica@corberadellobregat.cat dient que esteu interessats 

en seguir amb els vostres estudis musicals o els dels vostres fills. 
 

 

 

 

A partir del dia 25 de maig em posaré amb contacte telefònic amb vosaltres per fer 

l’entrevista i així podrem reservar grup i/o reservar horari (en el cas de fer instrument) i 

fer-vos arribar la documentació que haureu d’omplir i presentar-la pel registre de 

l’Ajuntament. 

2- Trucant per telèfon al 93.688.11.66  
 

 

 

 

 

 

Tingueu present que les entrevistes les hauré de fer per telèfon, per tant, si trobeu la línia 

telefònica comunicant, us demano disculpes per endavant i us aconsello que feu servir la 

opció de l’e-mail per reservar el vostre torn. 
 

 

 

 

 

L’ordre de la meva trucada serà en funció de l’entrada dels e-mails i les vostres trucades. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Resto a la vostra disposició per qualsevol aclariment. 

 

Maria José Segovia Torres 

Directora 

Corbera de Llobregat, 20 de maig de 2020 

IMPORTANT! 
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