AJUNTAMENT D´AIELO DE MALFERIT (VALÈNCIA)

AREA: Administració Especial.
SERVEI: Cultura, Educació i Esports.
ASSUMPTE: Matrícula EMM curs 2020/2021.
GT/ 2020.

Estimades famílies:
Davant la situació generada pel COVID-19, indicar-vos que enguany modificarem i adaptarem a
les circumstàncies el procediment per a la sol·licitud d’admissió i matricula en l’Escola
Municipal de Música, curs 2020/2021. En aquest sentit us traslladem informació d’interès:

Quan podré matricular al meu fill/a?
 De l’ 1 al 30 de juny: alumnes ja matriculats en el curs anterior.
 De l’1 al 17 de juliol: nous alumnes.
Com serà aquest procés?
Principalment serà telemàtic. Caldrà complimentar el formulari adjunt i enviar via mail
a l’adreça electrònica: aielo.escolamusica@cv.gva.es
Si no teniu accés a mitjans telemàtics o teniu problemes per complimentar i/o enviar el
formulari, hi haurà atenció presencial:






Lloc: Secretaria de l’Escola Municipal de Música.
Horari de 11:30 a 13:30 i de 19:00 a 21:00 h.
Dies 22, 23, 24, 25, i 26 de juny per als alumnes ja matriculats en el curs
anterior
Dies 13, 14, 15, 16 i 17 de juliol per als alumnes de nou ingrés.
Podeu concertar cita cridant al telèfon 626515052.

Quina documentació he de presentar?
En aquesta fase d’ admissió i matricula sols caldrà presentar el formulari de matricula.
Què puc fer en cas de dubte o consulta?
Podeu cridar als telèfons 626515052; o be mitjançant correu electrònic adreçat a:
aielo.escolamusica@cv.gva.es
Finalment, traslladar-vos alguns aspectes d’interès per al correcte funcionament del
procés d’admissió i matricula:
1.- Llegiu i complimenteu tots els apartats del formulari. És molt important fer constar
telèfons del pare/mare/tutor i adreça de correu electrònic, a fi de poder mantindre un
contacte fluid i recíproc entre l’Escola de Música i les famílies.
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2.- Complimentar el formulari d’admissió i matricula, donada la situació actual i davant
les incerteses que genera, no comporta cap compromís/obligació per part de les
famílies respecte a la posterior incorporació a l’Escola de musica, dels seus fills i filles.
3.- Esta previst, quan la situació ho permeta, organitzar sessions informatives
presencials sobre les instal·lacions, funcionament, horaris, etc. Vos anirem informant al
respecte.
4.- Respecte al pagament en concepte de matrícula, aquest es realitzarà mitjançant
domiciliació bancària en el primer rebut emès per l’Ajuntament d’Aielo de Malferit.
Aprofite per fer palès el meu desig i confiança de que tant vosaltres com les vostres
famílies, amics i companys esteu bé de salut i d’ànims.
Atentament,
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Juan Rafael Espí Mompó.
Alcalde.

