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BUTLLETÍ D’INFORMACIÓ GENERAL 
CURS 2022/2023 

 

SOCIETAT MUSICAL D’ALZIRA 
C/ Hort dels Frares, 62 

46600 ALZIRA 
 

https://goo.gl/maps/hwVDbsvKvJbdLDvz5 
 

Telèfon  96 241 41 71  
 

NOU CORREU ELECTRÒNIC:escola@societatmusicalalzira.es  
 

NOVA PÀGINA WEB: 

https://www.societatmusicalalzira.org/ 
 
 

Horari del Centre:   
 

DE 19 DE SETEMBRE AL 23 DE JUNY 
 

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. 

 
MATINS:   DIVENDRES de 11:00 a 13:30 hores. 

 

 
 
SEGUEIX-NOS EN:                                                                                                                                                                          

      

HORARIS D’ESTIU  
 

MATINS: DE 10:00 A 13:30 H. 
 
 

 
 

 
 

https://goo.gl/maps/hwVDbsvKvJbdLDvz5
mailto:escola@smalzira.org
https://www.societatmusicalalzira.org/
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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, Agrupació Ibn Jafadaja, Grup de 
Metalls, Grup de Percussió, etc.  
 

L’Escola de Música “Educands de la Societat Musical d’Alzira” està inscrita com a escola d’ensenyaments 
artístics no formals de música, 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 en nombrosos centres educatius i en les millors 
bandes, orquestres, conservatoris d’Espanya i també a l’extranger. 
 

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’Ensenyaments 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. 
 

Actualment, els dos centres funcionen simultàniament amb total compatibilitat horària i d’espais. 
 

Què són els Ensenyaments Artístics de Música:   
Els ensenyaments artístics són el conjunt d'ensenyaments 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 no formals de Música que no conduïxen a l'obtenció de títols amb 
validesa acadèmica o professional en Escoles de Música, encara que la formació amateur és igualment 
enriquidora per a aquelles persones que desitgen formar-se musicalment sense la pressió acadèmica que 
comporta cursar els estudis de manera oficial. 
 

Què sòn els Ensenyaments no formals de Música: 

De conformitat amb l’article 48.3 de la Llei orgànica 2/2006, de 3de maig, d’ Educació, poden cursar-se 
estudis de música o de dansa que no conduïsquen a l’obtenció de títols amb validesa acadèmica o 
professional en escoles específiques, amb organització i estructura diferents i sense limitació d’edat. L’article 
18.1 de la Llei 2/1998, determina la definició i el règim de funcionament d’aquestes escoles a la Comunitat 
Valenciana. Aquest model formatiu es defineix com a «educació no formal en l’article 5 bis de la Llei orgànica 
2/2006, de 3 de maig, d’Educació.  

Per extensió, dins del sistema educatiu valencià, seran escoles d’ensenyament artístic no formal de música 
aquelles escoles que imparteixen música a persones aficionades de qualsevol edat que vulguen rebre una 
formació artística general de tipus pràctic, i a aquelles que demostren una vocació i aptituds especials i 
vulguen preparar el seu accés als ensenyaments artístics formals. 

En cap cas, els estudis oferits per les escoles d’ensenyament artístic no formal de música i d’arts escèniques, 
comportaran l’obtenció de certificacions  o títols amb validesa acadèmica o professional. 

Les escoles de música disposen d'autonomia pedagògica i organitzativa pròpia en el marc de la normativa 
vigent, per a configurar l'oferta dels ensenyaments que imparteixen, en funció dels interessos de l'alumnat i de 
es necessitats de l'entorn.  

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 

 

La normativa que regula els Ensenyaments Artístics de Música es pot consultar a l’ultima pàgina d’este butlletí. 
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Estructura, titulació i requisits d'ingrés i accés dels Ensenyaments de Música. 

ENSENYANCES ELEMENTALS DE MÚSICA 
Les ensenyances elementals de Música i Dansa es cursaran ordinàriament entre els huit i els dotze anys, complits l’any natural d’inici i de finalització, 

respectivament, de les ensenyances. L’inici de les ensenyances elementals amb menys de huit anys o més de dotze s’entendrà com a excepcional. 

Duració Requisits d'accés Titulació 

4 cursos 

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 dels ensenyaments elementals diferent del primer prèvia 
superació de la prova específica corresponent, que tindrà com referent les 
assignatures dels cursos anteriors a què s'aspira. 

 
A l’Escola de Música de la S.M.A. poden cursar-se estes especialiats: Cant – 
Clarinet - Fagot - Flauta Travessera – Guitarra – Oboé – Percussió – Piano – 
Saxòfon – Trombó – Trompa – Trompeta – Tuba/Bombardí- Contrabaix – Viola – 
Violí – Violoncel 

 
Certificat 

acreditatiu* 

*L’Escola de Música de la Societat Musical d’Alzira impart ensenyaments no formals i per tant no pot expedir cap 
certificació acreditativa dels Ensenyaments Elementals de Música. 

 

Ensenyances Professionals de Música (LOE)  reconegudes i autoritzades  oficialment 

 ENSENYANCES PROFESSIONALS DE MÚSICA 
Les ensenyances professionals de Música i Dansa es cursaran ordinàriament entre els dotze i els díhuit anys, complits l’any natural d’inici i de 

finalització, respectivament, de les ensenyances. L’inici de les ensenyances professionals amb menys de dotze anys o més de díhuit es considerarà 

com a excepcional. 

Duració Requisits d'accés Titulació 

6 cursos 

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 un curs de les ensenyances professionals diferent del 
primer prèvia superació de la prova específica corresponent, que tindrà 
com referent les assignatures dels cursos anteriors a què s'aspira. 

Al Centre Professional de Música Autoritzat Societat Musical d’Alzira 
poden cursar-se estudis conduents a l'obtenció de títol de l’especialitat 
amb validesa acadèmica o professional, únicament d’estes especialiats:  

Clarinet - Fagot - Flauta Travessera - Oboé - Percussió – Piano- Saxòfon - 
Trombó - Trompa - Trompeta - Tuba/Bombardí- Contrabaix - Viola - Violí - 
Violoncel 

Títol 
professional 

en el que 
constarà 

l'especialitat 
cursada. 

 

Admissió/Ingrés en les ensenyances professionals de Música i Dansa  
 

 
Per a iniciar els estudis del primer curs dels ensenyaments professionals de Música o de Dansa serà 
necessari superar una prova d’accés.  
 

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. 
 

També es podrà accedir a cada curs de les ensenyances professionals sense haver cursat els anteriors per 
mitjà d’una prova específica o iniciant un dels següents procediments: 
 
 
 
 

http://www.ceice.gva.es/va/web/ensenanzas-regimen-especial/organizacion-de-las-ensenanzas
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- Admissió per sol·licitud de trasllat de centre. 
 
L’alumnat podrà sol·licitar un trasllat del seu expedient acadèmic a un altre conservatori o centre privat 
autoritzat. 
 
-El trasllat podrà fer-se efectiu en cas que hi haja una plaça vacant en el centre de destí en el curs i en 
l’especialitat del sol·licitant si és el cas.  
 
-Els trasllats estaran supeditats al fet que l’alumnat tinga l’edat per a cursar de forma ordinària les 
ensenyances professionals de Música. En cas que hi haja alumnat amb edats superiors a les establides amb 
caràcter ordinari, el trasllat requerirà l’aprovació del Consell Escolar del centre de destí o de qui tinga 
atribuïdes les seues funcions 
 
-Les sol·licituds de trasllat a un conservatori o centre autoritzat seran resoltes per la direcció del centre de 
destí a què desitge traslladar-se l’alumne o alumna, en el termini màxim d’un mes des de la recepció de la 
sol·licitud, i es podrà entendre desestimada si no es dicta una resolució expressa en eixe termini.  

 

- Readmissió. 
 
La readmissió és la via a què podran acollir-se els qui, després d’haver superat algun curs en les 
ensenyances elementals o professionals de Música o de Dansa i haver causat baixa, vullguen reprendre els 
seus estudis.  
 
No tindrà consideració de readmissió la sol·licitud de represa d’estudis després de l’abandonament de les 
ensenyances professionals de Música en el primer curs sense que l’alumne o alumna haja promocionat, en 
este cas l’alumne o alumna haurà de tornar a realitzar la prova d’ingrés o d’accés a primer curs, 
respectivament.  
 
-Per a sol·licitar la readmissió, l’alumne o alumna no haurà d’haver esgotat el límit de permanència en les 
ensenyances o en el curs corresponent, i haurà de poder finalitzar els estudis en els anys de què dispose fins 
a arribar al límit de permanència establit en la normativa vigent. En cas contrari, la sol·licitud de readmissió 
estarà condicionada a l’autorització prèvia de l’ampliació de permanència segons disposa la normativa vigent.    
 
-La participació en el procediment de readmissió per part d’un alumne o alumna es realitzarà en el curs, i 
especialitat si és el cas, que li corresponga segons la normativa vigent en matèria d’avaluació i promoció.  
 
-L’alumnat es podrà matricular en el curs i especialitat que li corresponga en cas que hi haja places vacants.  
 
-En els conservatoris o centres autoritzats, les sol·licituds de readmissió seran resoltes per la direcció en el 
termini màxim de quinze dies des de la recepció de la sol·licitud, i es podrà entendre desestimada si no es 
dicta una resolució expressa en eixe termini.  
 
-La via d’accés per mitjà de la readmissió no serà incompatible amb el fet que l’alumne o alumna puga 
presentar-se a la prova d’accés a un curs diferent del primer, que no haja superat en la seua totalitat, en les 
ensenyances corresponents. 
 
 
La matrícula en la Societat Musical d’Alzira implica seguir el projecte educatiu del centre, per aixó s’han de 
cursar totes les assignaturesobligatòries fins a almenys completar i superar la totalitat dels Ensenyaments 
Elementals.  
 
La formació musical dels alumnes que estudien a la Societat Musical d’Alzira es complementa amb la 
integració dels mateixos a les seues agrupacions musicals: Banda Jove, Banda Simfònica, Orquestra… 
 
Amb caràcter excepcional, els membres de les diferents agrupacions de la Societat Musical d’Alzira poden 
matricular-se en l’Escola de Música per a ampliar la seua formació musical. 
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GUIA RESUM de Convalidacions en ESO/BATXILLER i Ensenyances Professionals de Música 

 

Reial Decret 242/2009 de 27 de febrer, pel qual s'establixen convalidacions entre les ensenyances professionals de Música i de 
Dansa i l'Educació secundària obligatòria i el Batxillerat, així com els efectes que sobre la matèria d'Educació física han de 
tindre la condició d'esportista d'alt nivell o alt rendiment i les ensenyances professionals de Dansa. (BOE 28/02/2009) 
 
Poden accedir a la normartiva en el següent enllac: https://www.boe.es/boe/dias/2009/02/28/pdfs/BOE-A-2009-3424.pdf 

 

Convalidació de la matèria de Música de l’ Educació Secundària Obligatòria  

amb determinades assignatures de les Ensenyances Professionals de Música 

 

Matèria i curs d’E.S.O. Ensenyances Professionals Assignatura amb la que es convalida 

Música de 1r a 3r   Música 1r curs de l’assignatura d’instrument principal o veu 

Música de 4t Música 2n curs de l’assignatura d’instrument principal o veu 
 

Convalidació de diverses matèrias de Batxillerat amb determinades  

assignatures de les Ensenyances Professionals de Música 

 

Matèria de Batxillerat que es convalida Assignatura de E.P. de Música amb la que es convalida 

Anàlissi Musical I 2n curs d’Harmonia 
 

 
Anàlissi Musical II 

1r cursd’Anàlissi  
ó 1r curs de Fonaments de compossició  
ó 1r curs d’una assigantura de contingut anàleg 

Anatomia aplicada 1r i 2 curs d’una assignatura de contingut anàleg 
 

Arts escèniques 1r i 2 curs d’una assignatura de contingut anàleg 
 

Cultura audiovisual 1r i 2 curs d’una assignatura de contingut anàleg 
 

Història de la Música i de la Dansa 1r i 2 curs d’Història de la Música o d’una assignatura de contingut 
anàleg 
 

Història de l’Art 1r i 2 curs d’una assignatura de contingut anàleg 
 

Llenguatge i Pràctica Musical  3r  curs d’instrument principal o veu 
 

Literatura universal 
 

1r i 2 curs d’una assignatura de contingut anàleg 

 

Convalidació de diverses assignatures de les Ensenyances Professionals de Música  

amb determinades matèries de Batxillerat 

 

 
Assignatura de E.P. de Música  que es convalida 
 

 
Matèria de Batxillerat  amb la que es convalida 

1r cursd’Anàlissi  
ó 1r curs de Fonaments de compossició  
ó 1r curs d’una assigantura de contingut anàleg 

 
Anàlissi Musical II 

1r i 2 curs d’una assignatura de contingut anàleg Anatomia aplicada 
 

1r i 2 curs d’una assignatura de contingut anàleg Arts escèniques 
 

1r i 2 curs d’una assignatura de contingut anàleg Cultura audiovisual 
 

1r i 2 curs d’Història de la Música o d’una 
assignatura de contingu anàleg 

Història de la Música i de la Dansa 

1r i 2 curs d’una assignatura de contingut anàleg Història de l’Art 
 

3r  curs d’instrument principal o veu Llenguatge i Pràctica Musical  
 

1r i 2 curs d’una assignatura de contingut anàleg Literatura universal 

http://www.boe.es/boe/dias/2009/02/28/pdfs/BOE-A-2009-3424.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2009/02/28/pdfs/BOE-A-2009-3424.pdf
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INFORMACIÓ MATRÍCULA CURS 2022/2023 
 

Al igual que el curs 2021/2022, l’Equip Directiu del centre fent previssió dels llocs escolars va a comptar amb 
tots els alumnes tant de l’Escola de Música com del Centre Professional Autoritzat que han continuat 
matriculats fins al mes de juny i que no hagen causat baixa ni renúncia al mateix curs. 
 
L’assignació d’horaris/grup d’assignatures col·lectives, l’organitzarà l’equip directiu del centre tenint en compte 
la informació facilitada mitjançant el formulari de renovació que permetra conèixer de la forma més 
aproximada possible el volum d’alumnes per tal d’adequar l’espai dins de les aules i fer la distribució 
d’alumnes per grups. 
 
L’assignació dels horaris i grups es farà per curs, l’ordre de prelació estarà determinat per l’ordre d’antiguitat 
de l’alumne en el centre determinat pel nombre d’expedient assignat a cada alumne/a (s’indica al butlletí de 
qualificacions), valorant també la jornada lectiva escolar de cada alumne indicada en el formulari de 
renovació. 

 

ORDRE DE PRELACIÓ PER A FORMALITZAR LA MATRÍCULA 
 

EN JULIOL: Alumnes del centre que desitgen continuar amb els seus estudis en este ordre: 
  

1. Alumnes d’Iniciació i de Preparatori. 

2. Alumnes d’ Ensenyaments Elementals. 

3. Alumnes d’Ensenyaments Professionals. 

4. Alumnes que han superat les proves d’accés al curs 2022/2023 en la convocatoria ordinària de juny. 

5. Alumnes d’Ensenyances Musicals destinades a Persones Adultes. 

6. Alumnes que cursaven estudis per lliure no reglats. 

 

EN SETEMBRE: NOVES ADMISSIONS 

1. Alumnes admesos en Ensenyaments Professionals en les Proves d’Accés al curs 2022/2023 de la 

convocatòria extraordinària de setembre. 

2. Noves admissions (d’acord amb el procediment d’admissió de nou alumnat) ales que s’hagen adjudicat 

plaça per al curs 2022/2023 en Ensenyaments Elementals o en la resta d’ensenyaments no reglats (Iniciació, 

Preparatori, Formació Musical per a Persones Adultes).  

3. En cas de que quedaren vacants sobrevingudes, podran matricular-se seguint este ordre de prelació: 

1) Alumnes en llista de espera que havent superat les proves d’accés als Ensenyaments 

Professionals no hagen obtingut plaça. 

2) Alumnes que hagen superat les proves d’accés a les Ensenyances Professionals al mateix curs en 

altres centres, sense haver obtingut plaça. 

3) Alumnes d’Ensenyances Professionals que sol·liciten la readmissió al centre. 

4) Alumnes d’Ensenyances Professionals que hagen sol·licitat trasllat d’expedient procedent d’un 

altre centre. 

5) Alumnes d’Ensenyances Elementals que després de passar el procediment d’admissió no hagen 

obtingut plaça. 

6) Alumnes de la resta d’ensenyaments no reglats (Iniciació, Preparatori, Formació Musical per a 

Persones Adultes) que no hagen obtingut plaça. 

7) Alumnes que desitgen cursar estudis de música de manera no reglada o ampliació d’estudis. 
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RENOVACIÓ DE MATRÍCULA PER A ALUMNES DEL CENTRE 

Els/les alumnes matriculats al curs 2021/2022 que desitgen renovar la matrícula per al curs 2022/2023 hauran 
de seguir les instruccions que rebran per en el seu correu electrònic corporatiu d’alumne del centre, mitjançant 
el qual se’ls facilitarà els impresos a emplenar. 
 
Els/les alumnes que no desitgen continuar amb la seua formació musical, hauran d’emplenar i entregar 
l’imprés de sol·licitud de baixa d’alumne en  Secretaria. 
 

DATES I TERMINIS: 

 

1) Fins al 20 de juny:  Renovació de matrícula d’alumnes del centre per al següent curs:  
 
Emplenar el formulari online “RENOVACIÓ MATRÍCULA CURS 2022/2023” que rebran al compte de correu 
electrònic corporatiu d’alumne/a del centre junt amb les instruccions específiques del procediment de matrícula, a 
més a més, deuran descarregar-se i emplenar els impresos adjunts per a presentar-los posteriorment en Secretaría 
junt al per a completar el procediment de matrícula. El formulari es tancarà el 20 DE JUNY. 
 

2) El 27 de juny es publicarà el calendari de dates de matrícula a la web i als taulers informatius del centre). 
 
El día dessignat a cada nivell i curs, els/les alumnes i/o famílies entregaran en la Secretaría del centre els 
impresos de matrícula sol·licitats i se’ls farà entrega del resguard de matrícula ambs els horaris d’assignatures 
col·lectives assignats i se’ls proporcionarà la resta d’informació de cara a l’inici del curs 2022/2023.  
 
S’establiran períodes diferents de matrícula segons el nivell: 

1r termini: Alumnes d’Iniciació – Preparatori – Ensenyaments Elementals 

 

2n termini: Alumnes d’Ensenyances Professionals 

 

3r termni:  Alumnes d’altres nivells d’ensenyances no formals 

L’assignació d’horaris/grup d’assignatures col·lectives, l’organitzarà l’equip directiu del centre tenint en compte la informació facilitada 
mitjançant el formulari de renovació que permetra conèixer de la forma més aproximada possible el volum d’alumnes per tal d’adequar 
l’espai dins de les aules i fer la distribució d’alumnes per grups. 

 
L’assignació dels horaris i grups es farà per curs, l’ordre de prelació estarà determinat per l’ordre d’antiguitat de l’alumne  en el centre 
determinat pel nombre d’expedient assignat a cada alumne/a (s’indica al butlletí de qualificacions), valorant també la jornada lectiva 
escolar de cada alumne indicada en el formulari de renovació. 
 

3) Fins al 30 de juny: Pagament de la matrícula i de l’assegurança escolar 
 

Mitjançant ingrés o transferència bancàrial compte: 

 

IBAN:   ES88-3058-7105-3327-2000-0886 - CAJAMAR  Pl. Reyno, 1 Alzira 
CONCEPTES: Matrícula i assegurança escolar 

Obligatori indicar cognoms i nom de l’alumne 

   

PREUS DE MATRÍCULA 
 

ALUMNES D’ ENSENYAMENTS PROFESSIONALS      Preu General:   50,00 € 

 

*Matrícula bonificada per a fills de músics en actiu i músics en actiu de la  

Banda Simfònica, de l’Orquestra, Banda Jove i de l’agrupació “IBN JAFADJA”.    25,00 €* 

 

ALUMNES D’ ENSENYAMENTS NO FORMALS   Preu General:   45,00 € 

 

*Matrícula bonificada per a fills de músics en actiu i músics en actiu de la  

Banda Simfònica, de l’Orquestra, Banda Jove i de l’agrupació “IBN JAFADJA”.    22,50 €*
  

* La Junta Directiva es reserva el dret a contrastar estes condicions per a aplicar estes bonificacions. 

 
ASSEGURANÇA ESCOLAR D’ACCIDENTS (opcional):     5,00 €uros 
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ADMISSIÓ DE NOUS ALUMNES D’ENSENYAMENTS NO FORMALS 

El següent procés d’admissió compren exclusivament estos nivells: 

- 1r curs d’Ensenyances Elementals de Música (nascuts en 2014 i anys anteriors) 
- Nivell de Preparatori (nascuts en 2015) 
-  Nivells  d’ Iniciació (nascuts en 2016, 2017 i 2018),  
- Solfeig Nivell d’ Adults (a partir de 14 anys) 

La resta d’alumnes que vullguen ser admesos per a cursar altres cursos/estudis podrà presentar la sol·licitud d’admissió 
però quedaran en espera de resoldre’s al mes de setembre, d’acord amb l’ordre d’admissió i adjudicació de vacants. 

Publicació de les vacants provissionals  27 de juny 

Presentació de sol·licituds del 27 de juny a l’1 de juliol 

Publicació de les llistes provisionals 11 de juliol 

Presentació de Reclamacions de l’11 al 13 de juliol 

Publicació de las llistes definitives el 18 de juliol 

 
Termini de formalització de matrícula:   

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

  

 
A INICIS DE SETEMBRE 

 
CONSULTAR CITA PER A LA MATRÍCULA 

EN EL LLISTAT DEFINITIU D’ALUMNES ADMESOS. 

 
Protecció de dades. En tots els aspectes relacionats amb el tractament i procediments de protecció de dades i per tal de fer efectiva 

tota la normativa vigent al respecte, en la publicació de llistats el centre garantirà la privacitat de les persones que es relacionen en 

aquests, mitjançant procediments d’anonimització de les dades personals, de manera que únicament s’indicarà el nombre de NIA. 

 

 

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: https://www.societatmusicalalzira.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. 
  
- Imprés de sol·licitud d’admissió cumplimentat i signat. 

- Fotocòpia de DNI de l’alumne, pare, mare o tutors legals i del llibre de familia. 

- Fotocòpia del llibre de familia. 

- Acreditació del NIA (Número d’identificació de l’alumne) 

Qués és el NIA?  El nombre d’identificació del’alumne/a (NIA) es composa per  8 xifres i identifica a cada 

alumno/a que cursa estudis no universitaris en la Comunitat Valenciana.  

 

Com puc saber quin és el NIA? Poden consultar el NIA en el butlletí d'avaluació de l'alumne que expedeix el 

col·legi o IES (públic, privat o cocertat) en el que estiga escolaritzat. 

 

La documentació aportada amb posterioritat a la data establida no es tindrà en compte als efectes de baremació. 
 
 

https://www.societatmusicalalzira.org/
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BAREMACIÓ 

  

L’admissió dels alumnes, quan no existeixen places suficients per a atendre totes les sol·licituts d’ 
ingrés, es 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. 
 

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, cònjuge 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 membre i 0’5 punts per 
cadascú dels restants membres 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 treballadors del 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,  o pare mare, tutor o tutora legal, qualsevol dels 
seus germans/germanes e inclús els cònjuges 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 punta 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, havent-hi satisfet les quotes anuals de soci, inclosa la de l’exercici 2022 
abans del 23 de juny. 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. (condició que acreditarà el propi centre) 

 
       1 punt 
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DESEMPATS 

 

     Els empats que, en el seu cas es produeixquen, es resoldran aplicant succesivament 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 SocietatMusical 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.  
 

Els aspirants a ocupar una vacant que no hagen obtingut plaça seran inclosos en una llista d’espera per si es 
posteriorment es produïxen vacants. 
 

ACCÉS A LES ENSENYANCES PROFESSIONALS CURS 2022-2023 
 
Calendari per a la Inscripció i realització proves d’ingrés i d’accés als ensenyaments professionals 

 

CURS 2022/2023 
CONVOCATÒRIA 

ORDINÀRIA 

CONVOCATÒRIA 

EXTRAORDINÀRIA 

PUBLICACIÓ PROVISSIONALDE VACANTS 9 de maig 1 de juliol 

INSCRICPCIÓ Del 9  al 20 de maig De l’1 al 14 de juliol 

LLISTES PROVISSIONALS D’ASPIRANTS 23 de maig 15 de juliol 

LLISTES DEFINITIVES D’ASPIRANTS 27 de maig 21 de juliol 

REALITZACIÓ PROVES 

 
27 de junya les 9:00 h. 2 de setembrea les 9:00 h. 

LLISTES D’ADMESOSI ORDRE DE MATRÍCULA 1 DE JULIOL 5 DE SETEMBRE 

RESOLUCIÓ de 19 d’abril de 2022, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual 

s’estableix el calendari per a la inscripció i la realització de les proves d’ingrés i d’accés als ensenyaments elementals iprofessionals de 

Música i de Dansa de la Comunitat Valenciana per al curs 2022-2023. 

La normativa es pot consultar accedint al  següent enllaç:     https://ceice.gva.es/va/web/ensenanzas-regimen-especial/ensenanzas-profesionales 
 

La inscripció es presentarà de manera presencial en la Secretaría de la Societat  Musical d’Alzira. 

El model es pot descarregar en el següent enllaç:http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=17074 

La sol·licitut es un imprés auto-emplenable que és pot imprimir una vegada omplit. 
 

Documentació a presentar: 

a) La sol·licitud d'inscripció impresa, emplenada i signada. 

b) DNI de l’alummne/a aspirant digitalitzat (en vigor). 

c) Justificant de l'ingrés bancari de la taxa corresponent als drets d'examen per import de 30,00 €uros.  
- L’import d’estes taxes haurà de ser  ingressat al compte bancari de: 

Societat Musical d’Alzira en CAJA MAR. Pl. Regne, nº 1 Alzira.   

- Concepte:  Proves Accés + Nom i cognoms de l’alumne aspirant. 
 

- Nº de compte: IBAN  ES88-3058-7105-3327-2000-0886 
d) En el cas d'alumnat menor de 12 anys, autorització expressa de la direcció general competent en matèria d'ensenyaments de 

règim especial per a l'accés als ensenyaments. 

e) En el cas d'alumnat major de 18 anys, autorització expressa de la direcció del conservatori o centre autoritzat a què sol·licita 

l'ingrés o l'accés. 
 

Els alumnes admesos podran formalitzar la matrícula segons l’ordre de prelació publicat en el llistat d’alumnes admesos 

després de cada convocatòria de les proves d’accés, d’acord amb la normativa vigent. 

https://ceice.gva.es/va/web/ensenanzas-regimen-especial/ensenanzas-profesionales
http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=17074
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PREUS GENERALS – ENSENYAMENTS NO FORMALS 
 

Quota Soci    (noves altes) 
Les quotes es cobren pel banc a inicis d’any als socis que continúen d’alta.  

35,00 €/any 

Matrícula  (ensenyances no formals) 45,00 €/curs 

Assegurança escolar d’accidents (opcional) 5,00 €/curs 

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

 
5,00 €/mes 

 
 

NIVELLS: INICIACIÓ I PREPARATORI 

 

ENSENYAMENTS ELEMENTALS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 Temps lectiu Setmanal   PREU DE LES  CLASSES 

Assignatura 1r Curs 2n Curs 3r Curs 4t Curs  Curs Preu Mensual 

Instrument 30 min 30 min 45 min 60 min  1r  E. Elementals 60,00 € 

Llenguatge Musical 2 hores 2 hores 2 hores 2 hores  2n  E. Elementals 60,00 € 

Cor 1 hora  1 hora 1 hora 1 hora  3r  E. Elementals 75,00 € 

Conjunt Instrumental*   1 hora 1 hora  4t  E. Elementals 85,00 € 

 
INSTRUMENTS BONIFICATS. La Societat Musical d’Alzira, amb l’objectiu de fomentar els estudis en les especialitats de 
Fagot, Contrabaix, Tuba/Bombardí i Viola, aplicarà una bonificació de 20 euros en les mensualitats als alumnes 
matriculats en estes especialitats des del nivell de Preparatori fins a 4t Curs dels Ensenyaments Elementals de Música. 
 

 
PREUS DE LA RESTA D’ENSENYAMENTS NO FORMALS:  

CLASSES DE CANT  
Preus en funció del temps de classe: Preu 

Mensual 

Cant  - assignatura única-  60 min. 70,00 € 
Cant  - assignatura única – 45 min. 50,00 € 
Cant  - assignatura única – 30 min. 35,00 € 
Conjunt Cant 10,00 € 

 
 

 

Ensenyaments Musicals no formals per a Persones Adultes 
 

 Temps lectiu Setmanal   PREU DE LES  CLASSES 

Assignatura 1r Curs 2n Curs 3r Curs   Curs  Preu Mensual 

Instrument 30 min 45 min 60 min   1r AD Instrument  35,00 € 

Llenguatge Musical 2 hores 2 hores 2 hores   2n AD Instrument 53,00 € 

Conjunt Instrumental*   1 hora   3r AD Instrument 70,00 € 

      
Llenguatge Musical 

25,00 € 

      Conjunt 10,00 € 

      Cor AD 10,00 € 

Assignatura Temps lectiu setmanal Preu mensual 

Iniciació a la música (col·lectiva) 1 hora  20,00 € 

Preparatori de Llenguatge Musical (col·lectiva) 2 hores en dies alterns 
 

25,00 € 

Instrument Iniciació i Preparatori (individual) 30 minuts 30,00 € 

Assignatures  Preu Temps 
lectiu/setmanal 

Assignatures teòriques 25,00 € 2 hores 

Cor  10,00 € 1 hora 

Conjunt Instrumental-Orquestra 10,00 € 1 hora 

Música de Cambra 12´00 € 1 hora 

Instrument (60 minuts) *70,00 € 1 hora 

Piano Complementari 25,00 € 30 min. 
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PREUS GENERALS - ENSENYANCES PROFESSIONALS DE MÚSICA (LOE) 
Ensenyances reglades amb validessa acadèmicaoficial 

 
 

Quota Soci  
Les quotes es cobren pel banc a inicis d’any als socis que continúen d’alta. 
 

35,00 €/any Assegurança escolar 
d’accidents 

5,00 €/curs 

Matrícula  (Ensenyaments Professionals Reglats) 50,00 €/curs Funcionament del centre  
Aquest concepte s’afegirà al rebut mensual. 
 

5,00 €/mes 

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

OBERTURA D’EXPEDIENT 23,84 € 11,70 €(família nombrosa cat. 
general) 

0 € (família nombrosa especial) 

 

Expedició de Certificacions Acadèmiques 1,93 € 0,96 € (família nombrosa cat. 
general) 

0 € (família nombrosa especial) 

EXPEDICIÓ TÍTOL PROFESSIONAL DE MÚSICA 
   19,63 € 

9,81 € (família nombrosa cat. 
general) 0 € (família nombrosa especial) 

 
Llei 8/2021, de 30 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2022  
DECRET LLEI 2/2022, de 22 d’abril, del Consell, per a la reducció temporal de l’import de les taxes pròpies i preus públics de la Generalitat per a fer front a l’impacte de la inflació 

 

 

 

 
TAXES MENSUALS 
 

CURS  ESPECIALITAT DE PIANO ALTRES ESPECIALITATS INSTRUMENTALS 

1r curs 95,00 € 95,00 € 

2n curs 95,00 € 120,00 € 

3r i 4rt curs 110,00 € 135,00 € 

5é i 6é curs 165,00 € 150,00 € 

 
 
 

ESPECIALITATS DE VENT, CORDA I PERCUSSIÓ   ESPECIALITAT:  PIANO 
Assignatura Temps lectiu setmanal  Assignatura Temps lectiu setmanal 

Instrument de 1r a 6é curs 1 hora/setmana  Instrument de 1r a 6é curs 1 hora/setmana 

Llenguatge Musical 1r i 2n  2 hores/setmana  Llenguatge Musical 1r i 2n  2 hores/setmana 

Piano Complementari 
2n – 3r – 4t 

30 minuts/setmana  Conjunt Piano 1r i 2n 
 

1 hora/setmana 

Harmonia 3r i 4t 2 hores/setmana  Harmonia 3r i 4t 2 dies / setmana  

Música de Cambra de 3r a 4t 
 

1 hora/setmana  Música de Cambra de 3r a 4t 1 hora/setmana 

Orquestra-Banda-Conjunt 2 hores/setmana  Cor 3r i 4t 2 hores/ setmana 

Anàlisi 5é i 6é 2 hores/setmana  Anàlisi 5é i 6é 2 hores/setmana 

Història de la Música 5é i 6é  
 

2 hores/setmana  Història de la Música 5é i 6é  2 hores/setmana 

Assignatura optativa:  3 hores/setmana  Acompanyament 2 hores/setmana 

   Assignatura optativa:  3 hores/setmana 

 
 
Assignatures bonificades en Ensenyaments Elementals i Professionals.   
 
Els alumnes que cursen l’assignatura de Conjunt Instrumental de Vent-Percussió i/o Corda o de Música de Cambra, en 
dos especialitats diferents d’instrument al mateix curs acadèmic, se li aplicarà una bonificació de 10,00 € en el cas de 
Conjunt Instrumental o de 12,00 € en el cas de Música de Cambra. 
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CESSIÓ D’INSTRUMENTS. NORMES I FUNCIONAMENT. 
 
1. Es podrán cedir instruments propietat de la S.M.A. als alumnes que ho sol·liciten per a cursar estudis 

musicals dins de la S.M.A. sempre que es puga dispondre dels que hi hagen disponibles en eixe moment. 

2. Ordre de prelació per a la cessió i adjudicació. L’adjudicació es farà de menor a major nivell d’estudis, 
començant pels alumnes que en juny estiguen matriculats en Inicació 6 anys i el curs següent es 
matriculen en Preparatori, tenint en compte el seu rendiment acadèmic d’acord amb la prova avaluadora a 
final de curs) i en cas d’existir alumnat amb la mateixa nota, el criteri per a resoldre l’empat es determinarà 
per l’antiguitat de l’alumne en el centre, prenent com a referència el nombre d’expedient  de l’alumne. 

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 en les mateixes 
condicions una vegada aplegat el venciment del contracte.  

4. L’alumne haurà de conservar l’instrument en bones condicions, sent a càrrec de l’alumne: 

4.1 La conservació i manteniment del mateix. 

4.2 La revissió de l’instrument per part d’un luthier que verifique, amb l’informe corresponent, l’estat de 
l’instrument abans de tornar-lo. 

5. De forma general tots els instruments es cediran per un període de dos cursos acadèmics, que arrivat el 
seu venciment tornaran a la Societat Musical, a excepció de Contrabaix, Fagot, Oboé i Tuba/Bombardí, 
que seran cedits fins a que l’alumne curse el 2n curs d’Ensenyances Professionals. 

6. Excepcionalment es podrà ampliar el contracte, amb la supervisió i autorització expressa de la Junta 
Directiva. En cas afirmatiu, continuaran sent d’apllicació les taxes indicades durante el temps prorrogat. 

7. 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 igualtat de condicions la resta 
d’alumnes que ho necessiten. 

8. La SMA es reserva el dret a reclamar la devolució de l’instrument cedit: 

- En cas que l’alumne beneficiari del prèstec acuse falta reiterada a les classes sense haver  notificat 
cap justificació a la Direcció del centre. 

- L’alumne haja adquirit un instrument propi. 

- L’alumne cause baixa en la SMA. En aquest cas, no es podrà sol·licitar la baixa sense tornar 
 l’instrument prèviament revissat per un luthier ni sense satisfer les mensualitats de l’escola que 
 pugueren quedar pendents de satisfer. 

9. Les possibles irregularitats o excepcions que pugueren donar-se, seran tractades per la Junta Directiva de 
la S.M.A. a proposta de la Direcció del centre. 

10. Són d’aplicació general les següents taxes en concepte de cessió i ús dels instruments propis de la 
S.M.A., a alumnes de l’Escola d’Educands, Músics i alumnes que cursen estudis no formals dins de la 
mateixa S.M.A., mentre l’instrument cedit estiga en possessió de l’alumne/a beneficiari/beneficiària 

PIANO*  TAXA MENSUAL:  3,00 €  durant 10 mesos       (de setembre a juny) 
Aplicable per a tots els  alumnes de qualsevol nivell matriculats en la S.M.A. 

 
PERCUSSIÓ*  TAXA MENSUAL:  3,00 €  durant 10 mesos       (de setembre a juny) 

Aplicable per a tots els  alumnes de qualsevol nivell matriculats en la S.M.A. 
*El cobrament d’estes taxes es fa en dues vegades de setembre a gener i de febrer a juny, agrupant 5 mesos en cada rebut. 

 
INSTRUMENTS DE CORDA*   TAXA MENSUAL: 3,00 €  durant 12 mesos 
Aplicable a tots els alumnes que tinguen cedit un d’estos instruments de corda: Violí, Viola, Violoncel, 
Contrabaix 
 
INSTRUMENTS DE VENT-METALL*  TAXA MENSUAL: 5,00 €  durant 12 mesos 
Aplicable a tots els alumnes que tinguen cedit un instrument de vent- metall: Trompeta, Bombardí, Tuba, 
Trombó, Trompa…    
 
INSTRUMENTS DE VENT-FUSTA*   TAXA MENSUAL: 5,00 €  durant 12 mesos 
Aplicable a tots els alumnes que tinguen cedit un instrument de vent-fusta: Clarinet, Flauta, Oboé, Saxòfon… 

*El cobrament d’estes taxes es fa cada dos mesos, agrupant 2 mesos en cada rebut. 
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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. Per a la reserva d’aules s’han de cursar la sol·licitut corresponent 
mitjançant correu electrònic a smalzira@gmail.com. 
 

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 sense fer soroll en la planta baixa fins que siga la 
seua hora d'entrar en classe. 

 
10. Les/Els alumnes han de vigilar i fer-se càrrec i en tot moment les seues pertenències, instruments i 

altres materials no podent deixar-los dipositats en cap de les instal·lacions del centre. La Societat 
Musical d’Alzira no es responsable de la pèrdua o danys que puguen patir les pertenències  
abandonades per part de l’alumnat del centre. 

 
11. Mesures per a la prevenció de contagis de la COVID-19.  

 
Tot el col·lectiu (alumnes, pares, acompanyants, professors i altre personal) ha de prestar atenció a 
les instruccions i mesures de seguretat indicades a l'entrada al centrerespectant totes les instruccions 
i recomanacions previstes per l'autoritat sanitària entot moment.  
 

 
BONIFICACIONS EN LA MATRÍCULA PER A 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 seu compromís i assistència als assajos i activitats que desenvolupe 
l’agrupació a la que pertany, en reconeixement a l'esforç que els alumnes fan en acudir amb regularitat als assajos, 
activitats i concerts de la Societat Musical. Per este motiu, es bonificarà amb el 50% sobre el preu de la matrícula als fills 
de músics en actiu i músics en actiu de la Banda Simfònica, de l’Orquestra, Banda Jove i de l’agrupació “IBN JAFADJA”.  
 
Estes condicions 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. La Junta Directiva es reserva el dret a contrastar i/o acreditar estes condicions per a tindre dret a estes 
bonificacions. 

 
 
 
 

mailto:consergeriasma@gmail.com
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AMPA de la Societat Musical d´Alzira. 

 
El curs anterior es va ficar en funcionament l'AMPA de la Societat Musical d´Alzira. 

 
Junt amb la documentació de la matrícula se'ls remetrà un imprés amb la finalitat que ens 
comuniquen la seua intenció de formar part de l'associació. Per favor, remeten l'imprés emplenat al 
correu de l'AMPA: ampa@societatmusicalalzira.es o si hoprefereixen, en format paper a la Secretaria de 
l'escola. També poden fer arribar al mateix correu electrònic totes aquelles inquietuds, suggeriments o 
propostes que se'ls ocórreguen amb la finalitat de, entre totes i tots, millorar el funcionament de l'escola. 
 

AJUDES I BEQUES QUE ES PODEN SOL·LICITAR PER A ESTUDIS DE MÚSICA 

Existeixen diferents tipus d’ajudes que poden sol·licitat els alumnes d’enseyances musicals, depenent del nivell i estudis 

que vagen a cursar durant el curs acadèmic. Cal consultar les diferents convocatòries.   

“Caixabank escolta València” 

Convocatòria de beques dirigida als estudiants de la Xarxa d'Escoles de Música de la Federació de 
Societats Musicals de la Comunitat Valenciana (*FSMCV). 

Podran optar a aquesta convocatòria de beques tot l'alumnat de la Xarxa d'Escoles de Música de la 
*FSMCV* matriculat en escoles de música en el moment de cursar la sol·licitud, segons el que 
s'establisca la convocatòria d’estes ajudes que es sol publicar entre finals juny i l’inici de juliol. 
Normalment estes ajudes van destinades a alumnes d’Ensenyaments Elementals i estudis no 
reglats. 
Es poden consultar este ajudes a aquesta direcció web https://fsmcv.odec.es/bcaixabank/index.html#/login/ 

 

 
Beques Generals Estatals del Ministeri d’Educació i Formació Professional per a estudis no universitaris 

 
Destinades també a estudiants matriculats en Ensenyaments Professionals de Música. 
La convocatòria i les bases es poden consultar a aquesta dirección web:  
 

 https://www.becaseducacion.gob.es/becas-y-ayudas.html 

 

(estes ajudes no van destinades a cursar Ensenyaments Elementals ni estudis no reglats) 

 

“Ajudes extraordinàries a l’estudi de convocades per l’Excm. Ajuntament d’Alzira” 

Ajudes, de caràcter extraordinari, en règim de concurrència competitiva, per al desenvolupament 
d'activitats formatives que s'estiguen realitzant o s'hagen realitzat al llarg de cada curs acadèmci o 
durant  l'estiu per a jóvens residents a Alzira, amb insuficiència de mitjans econòmics.  
 
Les activitats per a les quals els alumnes d’ensenyances musicals optar estes ajudes poden ser:  
 
- Cursos complementaris a les ensenyances de règim especial. 
- Cursos, tallers i altres activitats formatives per a l’estiu (juliol i agost) de l’any en curs 

complementàries a la formació reglada. 
 
El primer termini per a la presentació de sol·licituds i la documentació serà de 30 dies naturals 
a comptar de l'endemà al de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el BOP. Les bases de 
cada convocatòria poden consultar a  aquesta dirección web de l’Ajuntament d’Alzira: 

 

https://www.alzira.es/serveis-municipals/educacio-i-infancia/beques-i-ajudes/ 

 

mailto:ampa@smalzira.org
https://fsmcv.odec.es/bcaixabank/index.html#/login/
https://www.alzira.es/serveis-municipals/educacio-i-infancia/beques-i-ajudes/
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NORMATIVA DELS ENSENYAMENTS DE MÚSICA - REGULACIÓ DE L'ALUMNAT 
 

-Llei Orgànica 2/2006 de 3 de maig d'Educació -Articles 45 a 50- (BOE 04/05/2006) 
 

-Orde 28/2011 de 10 de maig de la Conselleria d'Educació, per la que es regula l'admissió, l'accés i la 
matrícula, així com els aspectes d'ordenació general, per a l'alumnat que curse les ensenyances elementals i 
professionals de Música i Dansa en la Comunitat Valenciana (DOCV 17/05/2011) 
 

-ORDE 49/2015, de 14 de maig ,de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es modifiquen 
aspectes de l'Orde 28/2011, de 10 de maig, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula l'admissió, 
l'accés i la matrícula, així com els aspectes d'ordenació general, per a l'alumnat que curse les ensenyances 
elementals i professionals de Música i Dansa a la Comunitat Valenciana. 
 

-ORDRE 5/2017, de 6 de febrer, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es 
regula el programa denominat Coordinació horària dirigit a l'alumnat que cursa simultàniament els 
ensenyaments professionals de Música i/o Dansa i l'Educació Secundària. 
 
Poden accedir a la normativa des del següent enllaç: 
 

https://ceice.gva.es/va/web/ensenanzas-regimen-especial/regulacion-del-alumnado 
 

NORMATIVA DELS ENSENYAMENTS DE MÚSICA - ENSENYAMENTS ELEMENTALS 

-Decret 159/2007 de 21 de setembre del Consell, pel qual s'establix el currículum de les ensenyances 
elementals de música i es regula l'accés a estes ensenyances (DOCV 25/09/2007) 

Poden accedir a la normativa des del següent enllaç: 
 

https://ceice.gva.es/va/web/ensenanzas-regimen-especial/ensenanzas-elementales 
 
 

NORMATIVA DELS ENSENYAMENTS DE MÚSICA - ENSENYAMENTS PROFESSIONALS 

-Reial Decret 1577/2006 de 22 de desembre, pel qual es fixen els aspectes bàsics del currículum de les 
ensenyances professionals de música regulades per la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació. (BOE 
20/01/2007) 
 
-Decret 158/2007 de 21 de setembre del Consell, pel qual s'establix el currículum de les ensenyances 
professionals de música i es regula l'accés a estes ensenyances (DOCV 25/09/2007) 
 
-Reial Decret 1953/2009 de 18 de desembre, pel qual es modifiquen el Reial Decret 1577/2006, de 22 de 
desembre, el Reial Decret 85/2007, de 26 de gener, i el Reial Decret 1467/2007, de 2 de novembre, quant al 
càlcul de la nota mitjana dels alumnes de les ensenyances professionals de música i dansa. (BOE 
18/01/2010) 
 
Poden accedir a la normativa des del següent enllaç: 
 
   https://ceice.gva.es/va/web/ensenanzas-regimen-especial/ensenanzas-profesionales 

 
NORMATIVA REGULADORA ESCOLES D’ENSENYAMENTS ARTÍSTICS NO FORMALS 

 

-Decret 2/2022, de 14 de gener, del Consell de regulació de les escoles d’ensenyament artístic no formal de 
música i d’arts escèniques. 
 
Poden accedir a la normativa des del següent enllaç: https://dogv.gva.es/datos/2022/02/07/pdf/2022_836.pdf 

 

 

LLEI 2/1998, de 12 de maig, Valenciana de la Música, de la Generalitat. 
 
Poden consultar-la des del següent enllaç:   http://www.docv.gva.es/datos/1998/05/14/pdf/1998_3879.pdf 

http://www.boe.es/boe/dias/2006/05/04/pdfs/A17158-17207.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2011/05/17/pdf/2011_5562.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2011/05/17/pdf/2011_5562.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2011/05/17/pdf/2011_5562.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2015/05/15/pdf/2015_4473.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2015/05/15/pdf/2015_4473.pdf
http://dogv.gva.es/datos/2017/02/16/pdf/2017_1229.pdf
https://ceice.gva.es/va/web/ensenanzas-regimen-especial/regulacion-del-alumnado
http://www.docv.gva.es/datos/2007/09/25/pdf/2007_11701.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2007/09/25/pdf/2007_11701.pdf
https://ceice.gva.es/va/web/ensenanzas-regimen-especial/ensenanzas-elementales
http://www.boe.es/boe/dias/2007/01/20/pdfs/A02853-02900.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2007/09/25/pdf/2007_11706.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/01/18/pdfs/BOE-A-2010-728.pdf
https://ceice.gva.es/va/web/ensenanzas-regimen-especial/ensenanzas-profesionales
https://dogv.gva.es/datos/2022/02/07/pdf/2022_836.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/1998/05/14/pdf/1998_3879.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/1998/05/14/pdf/1998_3879.pdf

