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L’Escola Municipal de Música obrirà la preinscripció al curs 2015-
2016 del 12 al 22 de maig

Dimecres 6 de maig de 2015

L’Escola Municipal de Música Torre Balada obrirà dimarts vinent, dia 12 de maig,
el període de preinscripció al curs 2015-2016. El termini per formalitzar les
sol·licituds es mantindrà obert fins al 22 de maig, a la mateixa escola, situada al
número 56 del carrer de Caldes.

L’escola facilita formació musical en diversos plans d’estudi, que tenen estructures
diferenciades però que permeten la continuïtat de la formació de l’alumne
ininterrompudament des dels 4 anys. Entre d’altres, es pot aprendre a tocar
instruments com el violí, el piano, la flauta travessera, el violoncel, el clarinet, el
saxo, la trompeta, la bateria, a més de la guitarra elèctrica, el baix elèctric i la
guitarra flamenca.

La programació que oferta el centre inclou Musicant, llenguatge musical i
instrument, en nivells d’iniciació, grau elemental i grau mitjà, mòduls com ara
orquestra, cant coral, música de cambra o composició, música moderna i música per
a adults, a més d’un cor de gospel per a majors de 18 anys.

A banda de les activitats proposades en el marc del mateix centre, l’EMM Torre
Balada organitza concerts oberts a tota la població, col·labora en activitats culturals
del municipi, i realitza intercanvis amb escoles de música de tot Catalunya.

Per a formalitzar la preinscripció podeu adreçar-vos a l’Escola Municipal de Música
Torre Balada, trucant al telèfon 93 714 43 22, o presencialment de dilluns a
divendres, de 16 a 20 h. Per a més informació, també podeu contactar amb la
Regidoria d’Educació, situada al carrer de Portugal, 2C (tel. 93 714 40 40), de 9 a
14 hores.

A partir del dia 2 de juny es podrà consultar la llista provisional de les sol·licituds
presentades. Els dies 3, 4 i 5 de juny s'obrirà el període de reclamacions mitjançant
instància duplicada a l’Escola. El sorteig per desempat tindrà lloc el dia 9 de juny a
Ca l’Alberola. A partir del dia 16 de juny es podrà consultar la llista definitiva
d’alumnes admesos al plafó de l’Escola. La matriculació es podrà formalitzar els
dies 19, 25, i 26 de juny de 15.30 a 20.00 h.

Al següent enllaç de la pàgina web municipal hi trobareu tota la informació sobre el
tràmit per sol·licitar la preinscripció al cus 2015-2016 del centre:
https://seu.castellarvalles.cat/33033/tramit/27/
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Podeu veure diferents vídeos de l’EMM Torre Balada clicant aquest enllaç:
http://www.castellarvalles.cat/34154/descriptiu/-1680/
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