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INFORMACIÓ MATRÍCULA DE MÚSICA i DANSA - CURS 2017/2018
Amb la intenció de mantenir una fluida informació entre l’Institut de Música i Dansa (i també la
Societat Coral el Micalet) i l’alumnat i les seues famílies, ens adrecem a vosaltres per explicar-vos el
funcionament que tindrem de cara a la matrícula del curs vinent.
Aquest any seguim amb la nostra oferta educativa, Sensibilització Musical en grups de 2-3 anys i 34 anys. També iniciem Dansa, dins la qual anem a oferir Balls de saló, Hip-Hop, Funky i Dansa
contemporània.
Com a novetat aquest any anem a posar en marxa l’Escola de Música,
A més a més, a continuació us detallem les activitats que realitzem al nostre centre:
 Sensibilització Musical (2 a 4 anys)
 Iniciació Musical (5-6 anys)
 Preparatori (7 anys)
 Llenguatge musical (xiquets i adults)
 Classes d’instrument individuals
 Ensenyament Elemental de Música (a partir de 8 anys)
 Ensenyament Professional (a partir de 12 anys, i realitzar prova d’accés)
 Dansa: Hip-Hop, Funky, Dansa contemporània, Balls de Saló.
 A més a més, tenim; Classes de Teatre, Classes de ball Valencià, Classes de Tabal/Dolçaina,
Coraleta (4-15 anys), Coral Giner, Jove Orquestra Salvador Giner.
Per a matricular-se caldrà agafar cita prèvia de la següent forma, i vindre el dia que us corresponga a
formalitzar la matrícula.
*Alumnes que ja cursen estudis a l’Institut Musical Giner:
-Alumnat d’iniciació de 2 a 7 anys:
Caldrà agafar citar prèvia el dia 12 de juny de 2017, a partir de les 11:15h
La matriculació serà a partir del 20 de juny de 2017.
-Alumnat que cursa estudis oficials:
(excepte l’alumnat que haja de fer la prova d’accés E. Professional)
-Caldrà agafar citar prèvia el 13 de juny de 2017, a partir de les 11:15h
-La matriculació serà a partir del 26 de juny de 2017.
L’alumnat que haja fet la prova d’accés a EP al mes de juny, es matricularà per ordre de nota el dia 3
de juliol.
-Escola de Música:
-Caldrà agafar citar prèvia el 14 de juny de 2017, a partir de les 11:15h
-La matriculació serà a partir del 7 de juliol de 2017.
-Resta d’alumnat a partir de 8 anys i adults:
-Caldrà agafar citar prèvia el 15 de juny de 2017, a partir de les 11:15h
-La matriculació serà a partir del 11 de juliol de 2017.

*Alumnes que comencen els estudis a l’Institut Musical Giner:
-Podran agafar cita prèvia per a la matriculació a partir del 3 de juliol de 2017, a les 11:15h
en consergeria.
La matrícula serà a partir del 14 de juliol de 2017.
L’alumnat que desitge començar els estudis d’Ensenyament Professional, haurà de realitzar una prova
d’accés, segons l’ordre 28/2011, de 10 de maig.
•
Inscripcions prova d’accés a E. Professional
-Convocatòria setembre–Inscripció 1 -15 de juliol de 2017 (examen 1a setmana de setembre 2017)
Matrícula 11 i 12 de setembre. Matrícula per ordre de nota.
El dia que us corresponga formalitzar la matrícula, heu de dur el DNI o llibre de família (original i
còpia), així com el resguard d’ingrés de la matrícula i primer termini, o fer el pagament mitjançant
targeta (consulteu la tarifa corresponent a l’oficina de la Societat ) al següent compte de la Societat
Coral el Micalet.
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NOTES IMPORTANTS:
-Tot aquell que no porte l’import de la matrícula i primer termini (consulteu la tarifa a les oficines) o el
resguard d’ingrés, així com el DNI i/o llibre de família original i còpia no es podrà matricular.
-Per formalitzar la matrícula cal estar al corrent en el pagament dels rebuts de la Societat.
-Tot alumne pagarà matrícula per especialitat o instrument d’una classe.
-Per raons administratives, una vegada formalitzada la matrícula, no es tornarà l’import d’aquesta,
ni del primer termini.
-El pagament del curs es farà efectiu mitjançant els rebuts que es cobraran des del mes d’octubre de
2017 fins al mes de maig de 2018 (8 terminis), més el 1r termini que es fa efectiu amb la matrícula.
-El no pagament d’un rebut mensual, implicarà la pèrdua del dret d’assistir a classe i d’examinar-se.
-Per al curs 2017/2018, la Societat continua fent un esforç ajustant al màxim cada assignatura al seu cost
real. Per als socis i sòcies, el preu de la matrícula i mensualitat tindrà una rebaixa de 15€, us recordem
que al ser soci desgravareu el 75% d’aquesta quantitat a la declaració de la renda.
-Per anul·lar l’enviament de rebuts al banc caldrà avisar amb un mes d’antelació en la secretaria de
l’Institut per escrit. En cas contrari no s’admetrà la devolució del rebut enviat al banc.
-Tota la informació referent a l’Institut Musical Giner es publicarà als panells informatius a la porta de
secretaria .
-El curs 2017/2018 tindrà una duració de nou mesos començant el 19 de setembre de 2017 i acabant el
16 de juny de 2018.
Desitgem que continueu sentint-vos a la seu de la Societat com a casa vostra, rebeu una salutació.
València, 5 de juny de 2017

Tonetxo Pardinyas
President

