
   

AJUNTAMENT DEL PRAT DE LLOBREGAT
ESCOLA D’ARTS EN VIU
CURS 2019-2020 
Normativa preinscripció i matriculació
 
 
CALENDARI 
 
ALUMNAT NOU 
Publicació de l'oferta inicial
Període de preinscripció

Publicació de la llista baremada 
Període de reclamacions a la llista 
baremada 
Sorteig (si s'escau) 
 
TOT L'ALUMNAT 
Publicació de les adjudicacions definitives i 
dels horaris 
Petició modificació horària
Reunions informatives 
Període de matriculació 
-alumnat de Arts en família i Sensibilització
-alumnat de resta de programes

 
La preinscripció i matriculació a l'Escola
tothom sense límit d'edat.
 
En el període de preinscripció s'acceptaran totes les sol·licituds 
presentades, les quals tindran la mateixa prioritat, independentment 
de l'ordre d'arribada. 
El tràmit de preinscripció és gra
presencialment a la seu de l’Escola d’Arts en Viu, Torre Balcells, o a 
través del formulari d’inscripció 
l’escola. 
 
L'Escola podrà modificar l'oferta inicial en funció de la demanda i és 
en el moment de la mat
definitiva. En el cas d'alumnat amb coneixements previs, entre el 
període de preinscripció i el de matriculació, se'l podrà citar a 
entrevistes per determinar el nivell adequat de formació.
 

AJUNTAMENT DEL PRAT DE LLOBREGAT 
ESCOLA D’ARTS EN VIU 

Normativa preinscripció i matriculació 

Publicació de l'oferta inicial 
Període de preinscripció Del 15 al 28 de maig 

baremada  
Període de reclamacions a la llista Del 31de maig al 5 de juny

 
Publicació de les adjudicacions definitives i 

Petició modificació horària Del 13 al 21 

 
alumnat de Arts en família i Sensibilització 
alumnat de resta de programes 

Del 26 de juny al 3 de juliol

Del 3 al 17 de juliol

ipció i matriculació a l'Escola d’Arts en Viu és oberta a 
tothom sense límit d'edat. 

En el període de preinscripció s'acceptaran totes les sol·licituds 
presentades, les quals tindran la mateixa prioritat, independentment 

 
El tràmit de preinscripció és gratuït i es realitzarà o bé 
presencialment a la seu de l’Escola d’Arts en Viu, Torre Balcells, o a 
través del formulari d’inscripció online que trobareu al web de 

L'Escola podrà modificar l'oferta inicial en funció de la demanda i és 
en el moment de la matriculació quan es concretarà la plaça 
definitiva. En el cas d'alumnat amb coneixements previs, entre el 
període de preinscripció i el de matriculació, se'l podrà citar a 
entrevistes per determinar el nivell adequat de formació. 

 

 
9 de maig 

Del 15 al 28 de maig  

30 de maig 
Del 31de maig al 5 de juny 

6 de juny 

13 de juny 

Del 13 al 21 de juny 
25 de juny 

 
Del 26 de juny al 3 de juliol 

 
Del 3 al 17 de juliol 

d’Arts en Viu és oberta a 

En el període de preinscripció s'acceptaran totes les sol·licituds 
presentades, les quals tindran la mateixa prioritat, independentment 

realitzarà o bé 
presencialment a la seu de l’Escola d’Arts en Viu, Torre Balcells, o a 

que trobareu al web de 

L'Escola podrà modificar l'oferta inicial en funció de la demanda i és 
riculació quan es concretarà la plaça 

definitiva. En el cas d'alumnat amb coneixements previs, entre el 
període de preinscripció i el de matriculació, se'l podrà citar a 

 



   

En el cas que hi hagués ins
algun curs respecte a l'oferta disponible, s'ordenaran els aspirants 
d'acord amb els criteris següents:
 
CRITERIS DE BAREMACIÓ
 
Domicili de l'alumne o alumna al Prat de Llobregat
Discapacitat reconeguda* de 
o germans 
*cal aportar documentació oficial
 

Si un cop aplicats els criteris de baremació es produeixen situacions 
d'empat, es realitzarà el sorteig públic.
 
Per a l'accés a les places d'instrument, de dansa o de teatre 
ofertades, tenen prioritat els alumnes ja matriculats al centre en el 
curs anterior. 
 
L’alumnat de Sensibilització que accedeix a Bàsic podrà fer una tria 
de 3 opcions ordenades per prioritat entre els instruments 
disponibles, la dansa i el teatre.
 
Les sol·licituds de places de segon instrument o segona disciplina 
s'acceptaran un cop s'hagin resol totes les sol·licituds de primer 
instrument o de primera disciplina.
 

 
PAGAMENTS  
 
El servei d'Escola d’Arts en Viu es cobrarà mitjançant rebuts 
domiciliats repartits en 10 mesos (de setembre a juny).
En el moment de formalitzar la matrícula es procedirà a fer el 
cobrament avançat del primer mes d'escola.
 
La inscripció al curs no es fa efectiva fins que es realitza el pagament 
a través de domiciliació bancàri
contrari es perd la plaça al curs.
 
L'import d'aquesta mensualitat avançada no es retornarà, excepte 
per causa justificada (malaltia, accident, canvi d'horari laboral...) i 
adjuntant un justificant, sempre que es comuniqu
setmana anterior a l'inici del curs.
 
Les baixes durant el curs han de ser notificades abans del dia 15 del 
mes anterior. La sol·licitud de baixa en el transcurs del mes no 

En el cas que hi hagués inscrit un nombre superior d'alumnes en 
algun curs respecte a l'oferta disponible, s'ordenaran els aspirants 
d'acord amb els criteris següents: 

CRITERIS DE BAREMACIÓ 

Domicili de l'alumne o alumna al Prat de Llobregat 
Discapacitat reconeguda* de l'alumne/a, pare, mare 

*cal aportar documentació oficial 

Si un cop aplicats els criteris de baremació es produeixen situacions 
d'empat, es realitzarà el sorteig públic. 

Per a l'accés a les places d'instrument, de dansa o de teatre 
tades, tenen prioritat els alumnes ja matriculats al centre en el 

L’alumnat de Sensibilització que accedeix a Bàsic podrà fer una tria 
de 3 opcions ordenades per prioritat entre els instruments 
disponibles, la dansa i el teatre. 

cituds de places de segon instrument o segona disciplina 
s'acceptaran un cop s'hagin resol totes les sol·licituds de primer 
instrument o de primera disciplina. 

El servei d'Escola d’Arts en Viu es cobrarà mitjançant rebuts 
repartits en 10 mesos (de setembre a juny). 

En el moment de formalitzar la matrícula es procedirà a fer el 
cobrament avançat del primer mes d'escola. 

La inscripció al curs no es fa efectiva fins que es realitza el pagament 
a través de domiciliació bancària d'aquest primer rebut. En el cas 
contrari es perd la plaça al curs. 

L'import d'aquesta mensualitat avançada no es retornarà, excepte 
per causa justificada (malaltia, accident, canvi d'horari laboral...) i 
adjuntant un justificant, sempre que es comuniqui com a màxim la 
setmana anterior a l'inici del curs. 

Les baixes durant el curs han de ser notificades abans del dia 15 del 
mes anterior. La sol·licitud de baixa en el transcurs del mes no 

 

crit un nombre superior d'alumnes en 
algun curs respecte a l'oferta disponible, s'ordenaran els aspirants 

10 punts 
5 punts 

Si un cop aplicats els criteris de baremació es produeixen situacions 

Per a l'accés a les places d'instrument, de dansa o de teatre 
tades, tenen prioritat els alumnes ja matriculats al centre en el 

L’alumnat de Sensibilització que accedeix a Bàsic podrà fer una tria 
de 3 opcions ordenades per prioritat entre els instruments 

cituds de places de segon instrument o segona disciplina 
s'acceptaran un cop s'hagin resol totes les sol·licituds de primer 

El servei d'Escola d’Arts en Viu es cobrarà mitjançant rebuts 
 

En el moment de formalitzar la matrícula es procedirà a fer el 

La inscripció al curs no es fa efectiva fins que es realitza el pagament 
a d'aquest primer rebut. En el cas 

L'import d'aquesta mensualitat avançada no es retornarà, excepte 
per causa justificada (malaltia, accident, canvi d'horari laboral...) i 

i com a màxim la 

Les baixes durant el curs han de ser notificades abans del dia 15 del 
mes anterior. La sol·licitud de baixa en el transcurs del mes no 



   

atorgarà dret a la devolució total ni parcial de la quota mensual 
d'aquest servei excepte per causa justificada (malaltia, accident, 
canvi d'horari laboral...).
 
L'impagament d'un rebut mensual comporta la pèrdua de la plaça 
assignada a l'Escola Municipal d’Arts en Viu.
 
S'aplicarà una bonificació del 20 per cent de la q
membre i successius matriculats a l'escola d'una mateix unitat 
familiar. Aquesta bonificació s'aplicarà sempre a la quota més 
econòmica. 
 
 
 

atorgarà dret a la devolució total ni parcial de la quota mensual 
d'aquest servei excepte per causa justificada (malaltia, accident, 
canvi d'horari laboral...). 

L'impagament d'un rebut mensual comporta la pèrdua de la plaça 
assignada a l'Escola Municipal d’Arts en Viu. 

S'aplicarà una bonificació del 20 per cent de la quota per al segon 
membre i successius matriculats a l'escola d'una mateix unitat 
familiar. Aquesta bonificació s'aplicarà sempre a la quota més 

 

atorgarà dret a la devolució total ni parcial de la quota mensual 
d'aquest servei excepte per causa justificada (malaltia, accident, 

L'impagament d'un rebut mensual comporta la pèrdua de la plaça 

uota per al segon 
membre i successius matriculats a l'escola d'una mateix unitat 
familiar. Aquesta bonificació s'aplicarà sempre a la quota més 


