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CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA
MUNICIPAL DE MÚSICA “ROSER CABANAS”
Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2103345 IA45Y-LJ8Y3-P67D1 30CA0160BBB7D894FE082CBDD800C2356EAB8B9A) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación
puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://seuelectronica.cornella.cat/portal/verificarDocumentos.do

ESTADO

El documento ha sido firmado o aprobado por :
1.- 61_Cap Administratiu de Cultura i Igualtat de l'AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

PER

A

L’ESCOLA

● Presentació de sol·licituds (preinscripció):els dies 11, 12, 13,
14, 17 i 18 de maig de 2021, en horari de 9h a 14h i de 15:30h a
20:30h.
On-line: la documentació s’haurà de lliurar a la següent adreça de correu
electrònic emusica@aj-cornella.cat, indicant en l’assumpte SOL·LICITUD
ESCOLA MUSICA/NOM DE L’ALUMNE/A + CURS AL QUE ES PRESCRIU.
Un cop revisada la documentació us enviarem un correu electrònic notificant
el núm. d’expedient i la puntuació obtinguda.
Presencial:demanant
CITA
PREVIA
a
través
de
la
pàginahttp://citaprevia.cornella.cat/ , per correuelectrònicemusica@ajcornella.cat o trucant per telèfon al 933770212 ext. 1186, en horari de 9h a
14h i de 15:30h a 20:30h, durant les dates previstes en el calendari.
● Sorteig de Llenguatge Musical: 25 de maig de 2021, a les 15:30h.
● Publicació de les llistes d’ admesos a Llenguatge Musical: 28 de
maig de 2021 (web de l’Escola de Música).
● Termini de reclamacions de Llenguatge Musical: 1, 2 i 3 de juny de
2021 (al servei d’Administració de l’Escola de Música amb cita prèvia o
per telèfon).
● Publicació llista definitiva de Llenguatge Musical: 7 de juny de 2021
(web de l’Escola de Música).
● Sorteig d’elecció d’instrument: 8 de juny de 2021, a les 15’30h.
● Publicació de la llista d’ admesos d’instrument: 9 de juny de 2021
(web de l’Escola de Música).
● Termini de reclamacions d’instrument: 10 i 15 de juny de 2021 (al
servei d’Administració de l’Escola de Música amb cita prèvia o per
telèfon).
 Publicació llista definitiva d’instrument: 23 de juny de 2021 (web de
l’Escola de Música).
 Publicació llista definitiva i llista d’espera: 9 de juliol de 2021 (web
de l’Escola de Música)
 Formalització de la Matrícula: del dia 12 al 16 de juliol de
2021(ambdós inclosos),en horari de 9h a 14h i de 15:30h a 20:30h.
On-line: la documentació s’haurà de lliurar a la següent adreça de correu
electrònic emusica@aj-cornella.cat, indicant en l’assumpte NUM. EXPEDIENT
(assignat en la preinscripció,)/CURS AL QUE HA ENTRAT / i /NOM DE
L’ALUMNE/A.
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Presencial:demanant CITA PREVIA a través de la pàgina
http://citaprevia.cornella.cat/ , per correu electrònic emusica@ajcornella.cat o trucant per telèfon al 933770212 ext. 1186, en horari de
9h a 14h i de 15:30h a 20:30h, durant les dates previstes en el
calendari.
NOTA: Les famílies que optin per la matriculaciómitjançant el
correuelectrònichaurand’enviar la documentació exigida com a màxim el dia 2
de juliol. Si en el moment de fer la matricula no s’harebut la
documentaciós’entendrà que RENUNCIA a la plaça.
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