CURS 2021-2022

ESCOLA MÚNICIPAL DE MÚSICA I DANSA
BAREM DE CRITERIS D’INGRÉS (NOUS ALUMNES)
ALUMNES DE 0 A 7 ANYS (Nascuts del 2014 al 2021) MÚSICA
ALUMNES DE 5 A 7 ANYS (Nascuts del 2014 al 2016) DANSA

CRITERIS GENERALS:
a) Per residir a Mollet del Vallès .....................................................................................5 punts
b) Per tenir germans o germanes al Centre o si el pare i/o la mare treballen a
l’Escola Municipal de Música de Mollet del Vallès...........................................................2 punts
c) No residents a Mollet però que el pare i/o la mare treballin a la ciutat .......................1 punt
d) Per haver estat preinscrit en cursos anteriors (dins del termini puntuable,
que s'acaba en finalitzar el període de preinscripció) i no haver pogut obtenir plaça....................0,5 punts per
curs fins a un màxim d’1,5 punts.
En cas d’empat tot i l'aplicació del barem, es procedirà al desempat mitjançant el sorteig públic que tindrà
lloc el dia 27 de maig a les 10h a l’Ajuntament de Mollet del Vallès

ALUMNES A PARTIR DE 8 ANYS (nascuts de 2013 en endarrere)
L’obtenció de plaça vindrà determinada per les vacants de llenguatge musical, d’instrument i de dansa
existents a cada moment.
Els/les aspirants hauran d’efectuar una prova de nivell abans de matricular-se.
Un cop realitzada la prova de nivell quedaran ordenats de la següent manera:
 Primer bloc: residents a Mollet, ordenats segons la puntuació obtinguda a la prova de nivell.
 Segon bloc: no residents a Mollet, ordenats segons la puntuació obtinguda a la prova de nivell.
En cas que hi hagi més preinscrits que places disponibles:
 Tindran prioritat els/les aspirants residents a Mollet del Vallès.
 En cas d’empat en la puntuació de la prova, s’aplicaran els apartats b), c) i d) dels criteris generals de
l’apartat anterior.
 En cas d’empat tot i l'aplicació del barem, es procedirà al desempat mitjançant el sorteig públic que
tindrà lloc el dia 27 de maig a les 10h a l’Ajuntament de Mollet del Vallès

