
 

 
 
 
 
 
TRÀMIT PER A LA MATRÍCULA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA PAU CASALS DE VILADECAVALLS 
PER A ALUMNES ACTUALS 
CURS 2020/21 

 
Aquest tràmit et permet, si ja has sigut alumne/a de l’escola el curs 2019/20, formalitzar la matrícula a l’escola municipal 
de música del nostre municipi. El tràmit el pots fer, encara que prèviament no hagis formalitzat la preinscripció dins del 
termini establert, en els següents períodes:  
 

PRIMER PERÍODE 
Data inici: 6/07/2020 
Data fi: 17/07/2020 
 
SEGON PERÍODE 
Data inici: 24/08/2020 
Data fi: 4/9/2020 
 

Si els terminis han finalitzat i vols matricular-te de nou a l’escola, caldrà que prèviament t'adrecis a nosaltres per mail o 
telèfon per comprovar la disponibilitat de places. 

 
QUI POT REALITZAR EL TRÀMIT 

El poden realitzar tots els alumnes matriculats a l’EMM durant el curs 2019/20 encara que, a causa del Covid-19, hagin 
tramitat la baixa de l’escola a partir del març. 
No la poden tramitar els familiars dels alumnes, que hauran de fer-ho en el Tràmit per a alumnes de Nou Ingrés. 

 
COM ES POT DEMANAR 

Cal que us poseu en contacte amb l’escola de música sol·licitant realitzar la matrícula. Ho podeu fer a través de dos canals: 
 

Mail de l’escola: emmpaucasals@viladecavalls.cat 
Telèfon de l’escola: 937341950 (de dilluns a divendres, del 6 al 17 de juliol, de 9.00 a 14.00) 

 
QUINA DOCUMENTACIÓ CAL PRESENTAR? 

Un cop tramitada la sol·licitud, rebreu un mail de confirmació amb el full de matrícula degudament omplert. 
 

1. Imprimiu la matrícula rebuda 
2. Cal que reviseu les dades de la matrícula 
3. Heu de signar la matrícula 
4. L’heu d’escanejar i enviar en format pdf a l’escola a través del mail 

 
INFORMACIÓ ADDICIONAL IMPORTANT 

A causa de la seva complexitat, els alumnes dels següents cursos hauran de fer-nos arribar, conjuntament amb la 
sol·licitud informació addicional: 
 

• Alumnes Avançats i Adults 
 
Cal que en feu arribar la següent informació: 
 

• Assignatures optatives d’Avançat (si se n’agafa alguna) 
o 2n Instrument – Cal especificar quin i en quina modalitat 
o Cant Coral 

• Assignatures i modalitat escollides en el programa Adults 
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QUOTES 

 
El pagament de la matrícula i les corresponents quotes canviarà en funció del període en el que es realitzi la 
matricula: 
Primer període (del 6 de juliol a 17 de juliol) 
Les que es facin en aquestes dates l’import de la matrícula es cobrarà a principis de setembre i la primera 
quota a principis d’octubre. 
Segon període (del 24 d’agots al 4 de setembre) 
Les que es facin en aquestes dates l’import de la matrícula es cobrarà juntament amb el rebut del primer el 
mes a principis d’octubre. 
 
PREGUNTES FREQÜENTS 

• En el cas de no disposar d’escàner, es pot usar el mòbil/tauleta d’escàner instal·lant una aplicació gratuïta de les 
moltes que hi ha. 

• Els familiars dels alumnes tindran preferència a l’hora de realitzar les matrícules de Nou Ingrés 

• Els horaris de totes les assignatures col·lectives estaran al nostre lloc web a partir del dia 6 de juliol. 

• Per a qualsevol dubte podeu trucar-nos a l’escola al telèfon 937341950, de dilluns a divendres, del 6 al 17 de 
juliol, de 9.00 a 14.00 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


