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FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL

“Una manera de hacer Europa”

ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE ARTEIXO – EMMArteixo
CONCELLARÍA DE IGUALDADE, SERVIZOS SOCIAIS, SANIDADE E EDUCACIÓN

COMEZA O PRAZO DE ADMISIÓN E MATRÍCULA PARA O CURSO
2021 - 2022
RENOVACIÓN DA MATRÍCULA DO ACTUAL ALUMNADO DA ESCOLA:
Do 1 ao 15 de marzo

Prazo para presentar a solicitude de renovación de matrícula

Do 22 de marzo ao 14 de abril

Exposición de listaxes 1

O alumnado que este ano cursa Básica II renovará a súa matrícula nos seguintes prazos:
Do 6 ao 16 de abril

Prazo para presentar a solicitude de renovación de matrícula e
seleccionar instrumento

Do 19 ao 30 de abril

Exposición de listaxes (indicando adxudicación de instrumentos) 1

PROCEDEMENTO DE ADMISIÓN PARA O NOVO ALUMNADO:
Do 21 de abril ao 10 de maio

Prazo para presentar a solicitude de preinscrición

Do 13 ao 24 de maio

Exposición de listaxes de persoas preinscritas 2e posibles reclamacións

26 de maio

Sorteo de prazas dispoñibles3

Do 28 de maio ao 10 de xuño

Exposición de listaxes de persoas admitidas en base ao sorteo

Do 11 ao 21 de xuño

Prazo de matrícula e selección de horario nas clases colectivas do
alumando admitido

Do 23 de xuño ao 5 de xullo

Exposición de listaxes do alumnado admitido e suplente

COMÚN A TODO O ALUMNADO QUE FORMALICE MATRÍCULA PARA O CURSO 2020-2021

1

7 de xullo

Publicación da asignación INICIAL dos horarios das clases de Música e
Movemento, de Linguaxe Musical e de Especialidade instrumental para
todo o alumnado matriculado na EMMArteixo.

15 de xullo

Publicación da asignación DEFINITIVA dos horarios das clases de Música
e Movemento, de Linguaxe Musical e de Especialidade instrumental
para todo o alumnado matriculado na EMMArteixo.

Previa comprobación de datos de débeda pública.
Previa comprobación de datos de empadroamento.
3
A partir do resultado do sorteo asignaranse as prazas dispoñibles para as clases de Instrumento e os horarios das materias
colectivas para o novo alumnado
2
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PROCESO DE ADMISIÓN E MATRÍCULA
ENVÍO DE DOCUMENTACIÓN
A través do enderezo electrónico: emmaarteixo@gmail.com, mediante o envío dos modelos correspondentes para
cada procedemento. Estes modelos poránse a disposición das persoas interesadas na páxina web do Concello e
enviaranse ao alumnado da EMMArteixo a través do correo electrónico.

INFORMACIÓN:
Por teléfono: 671 582 787 nos seguintes horarios:
 Luns: 09:30 a 14:00 h.
 Mércores: 09:30 a 14:00 h e de 16:00 a 18:30 h
 Venres: 09:30 a 14:00 h.
Por correo electrónico: emmaarteixo@gmail.com

IMPORTANTE
NON PODERÁ RENOVAR A MATRÍCULA NA EMMArteixo:
1. O alumnado expulsado mediante expediente disciplinario.
2. O alumnado que teña cumpridos seis anos de permanencia na escola na mesma materia ou dez anos dende
que empezou música e movemento .
3. O alumnado que non estea ao corrente coas obrigas tributarias co Concello de Arteixo.

ASIGNACIÓN DE HORARIOS DAS CLASES COLECTIVAS (Música e Movemento e Linguaxe Musical):
1. Sempre que sexa posible, a cada grupo se lle asignará o mesmo horario que o ano anterior. Ao alumnado que
comeza 1º de Linguaxe Musical no vindeiro curso, lle será asignado o novo horario en función dos horarios
dispoñibles para este nivel. En calquera caso, os horarios para cada grupo serán publicados o día 7 de xullo.
2. As solicitudes de cambio de horario atenderanse en función da dispoñibilidade de prazas no grupo desexado e
en función da orde de chegada.
OUTROS ASPECTOS A TER EN CONTA:
1. As persoas que estivesen en lista de agarda durante o curso 2020-2021 deberán facer a preinscrición coma o
resto de solicitantes co fin de manter o posto na citada lista.
2. O alumnado que non renove a matrícula no prazo establecido causará baixa con perda de todos os dereitos.
3. A matrícula na EMMArteixo supón a asistencia obrigada ás clases e a xustificación das faltas coa documentación
que lle sexa requirida no momento oportuno.

