
 
FULL D'INSTRUCCIONS  MATRICULA DEL CURS 2014/2015 

 
Documents que s'adjunten: 
 

Sobre on s'adjunten els documents 
Domiciliació Bancària 
Full de matricula 
Instruccions i informació de taxes 
Full informatiu estructura de la LOE 
Dades de matriculació i normativa 
Informació d’ajudes i subvencions 
Taxa de l’AMPA 

 
Instruccions: 
 
a) Renovació matrícula 
 

El Sobre  on s'adjunten els documents, conté una sèrie de dades que l'alumne deurà 
complimentar. Este sobre contindrà tots els documents que s'hagen de presentar per a 
la matricula en el Centre de Música L'Alcúdia. 
 
El Full de Domiciliació Bancària  és on indicaran el compte bancari que vulguen 
utilitzar per a què el Centre de Música de L'Alcúdia els passe els rebuts amb concepte 
dels pagaments mensuals de les classes corresponents. Aquest any amb l’introducció 
del SEPA cal omplir, tots els alumnes, la domiciliació.  
 
Solament pels Alumnes nous : L’ ingrés es formalitzarà en la CAIXA RURAL DE 
L'ALCÚDIA en el compte de L'ASSOCIACIÓ ESCOLA DE MÚSICA L'ALCÚDIA NÚM. 
ES21 3096 0001 90 1143811725. El justificant de l’ingrés s’adjuntarà a la matrícula. 
 
El Full de Matricula  és el que portarà totes les dades personals de l'alumne i també les 
dades de matriculació (assignatures, curs, etc..) també cal matricular-se de les 
assignatures pendents. 

 
b) Matrícula de 1r curs d’ensenyaments Elementals de L.O.E.  
 

Caldrà presentar, a més de la documentació referida avanç: 
Una fotografia tamany carnet 
Fotocòpia del Llibre de Família  
NIF de l’alumne. 
 

c) Matrícula de 1r curs d’ensenyaments Professionals de L.O.E. 
 

Caldrà presentar, a més de la documentació referida en l'apartat a) 
Fotocòpia del Llibre de Família 
NIF de l’alumne  
Dues fotografies tamany carnet (NO són valides fotocòpies) 

 
 
 
Els alumnes que vinguen d'un altre Conservatori deuran presentar el resguard del trasllat 
d'expedient. Sense este document no es podrà formalitzar la matrícula. 
 
 
 

UNA VEGADA ESTIGA FORMALITZAT L'INGRÉS DE LA MATRÍCULA EN 
L'ENTITAT BANCÀRIA, ESTE NO SERÀ REINTEGRABLE EN CAS D'AN·NULACIÓ 



ENSENYANCES ELEMENTALS – 2014/2015 
 
 

INFORMACIÓ DE LES TAXES DE MATRÍCULA, IMPORTS, QUOT ES I 
ALTRES. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per als que vulguen beneficiar-se del descompte per Família Nombrosa, sols modalitat 
Oficial, es presentarà la fotocòpia del LLIBRE DE FAMÍLIA NOMBROSA, sempre que 
este estiga actualitzat.  
Els descomptes per Família Nombrosa seran com segueixen: 
Família Nombrosa de 1er i 2on Grau……..50% de la taxa d'Assignatures 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
Altres qüestions a tenir en compte: 
 
- Hi haurà bonificació del 25% de les quotes mensuals  al segon membre de la unitat 
familiar matriculat en la LOE. (el descompte es realitzará en la quota més xicoteta) 
 
- Hi haurà bonificació del 50% de les quotes mensuals  al tercer membre de la unitat 
familiar matriculats en la LOE. (el descompte es realitzarà en la quota més xicoteta) 
 
MATRICULA FAMILIAR:  

Cursos que afecta: Preparatori 2º i 1º i 2º d’ensenyances Elementals. 
El pare/mare dels l’alumnes d’aquestos cursos, pel mateix preu, poden optar en fer una      
matricula conjunta per recolzar l’ensenyament en l’assignatura d’instrument.  

 
LA SOL·LICITUD DE BAIXA D'ALGUNA/ES ASSIGNATURA/ES O DE TOT EL CURS 
CALDRÀ  PRESENTAR-SE ABANS DEL DIA 25 DEL MES ANTERIOR DEL QUAL 
ANIRÀ REFERIDA LA SOL·LICITUD DE BAIXA. 
Exemple: Per a donar-se de baixa a partir del mes de març caldrà sol·licitar-ho abans 
del dia 25 de febrer. 

TAXES DE MATRÍCULA  
 
Iniciació Musical Gratuita  
Preparatori 1er Solfeig Gratuita 
Per assignatura Prep. 2º i Adults  32.45 € 
Carnet escolar   1.50 € 
Per assignatura LOE 29.87 € 

QUOTES MENSUALS PER LES CLASSES DE MÚSICA DE LA LOE  
 
Assignatura d’instrument  32.23 €  
Assignatura de Llenguatge Musical (LOE) 27.08 €    
Assignatura de Conjunt 27.08 € 
Assignatura de Conjunt Vocal o Coral 21.91 €  

 

QUOTES MENSUALS PER LES CLASSES NO OFICIALS  
(INICIACIÓ, PREPARATORI,ADULTS) 

Llenguatge musical 33.99 € 
Sols Instrument 81.93 € 
Assignatura segon instrument  
(sols si, a més, matricula oficial) 

32.23 € 

Instrument Adults (amb llenguatge musical) 50.94 € 
 Instrument Preparatori 2º        32.23 €  
    



ENSENYANCES  PROFESSIONALS – 2014/2015 
 
 

INFORMACIÓ DE LES TAXES DE MATRÍCULA, IMPORTS, QUOT ES I 
ALTRES   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per als que vulguen beneficiar-se del descompte per Família Nombrosa, es presentarà 
la fotocòpia del LLIBRE DE FAMÍLIA NOMBROSA, sempre que este estiga actualitzat.  
 
Els descomptes per Família Nombrosa seran com segueixen: 
Família Nombrosa de 1er i 2on Grau……..50% de la taxa d'Assignatures. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Altres qüestions a tenir en compte: 
 
- Hi haurà bonificació del 25% de les quotes mensuals al segon membre de la unitat 
familiar matriculat en la LOE (el descompte es realitzará en la quota més xicoteta) 
 
- Hi haurà bonificació del 50% de les quotes mensuals al tercer membre de la unitat 
familiar matriculats en la LOE (el descompte es realitzarà en la quota més xicoteta) 
 
 
 
LA SOL·LICITUD DE BAIXA D'ALGUNA/ES ASSIGNATURA/ES O DE TOT EL CURS 
CALDRÀ PRESENTAR-SE ABANS DEL DIA 25 DEL MES ANTERIOR DEL QUAL 
ANIRÀ REFERIDA LA SOL·LICITUD DE BAIXA. 
Exemple: Per a donar-se de baixa a partir del mes de març caldrà sol·licitar-ho abans 
del dia 25 de febrer 
 
 

TAXES DE MATRÍCULA  
 
Per assignatura 33.61 € 
Carnet escolar   1.50 € 
Llibre de Qualificacions   4.24 € 
Obertura d’expedient 25.25 € 
  

QUOTES MENSUALS 
 
Assignatura d’instrument  50.94 € 
Demés Assignatures 25.47 € 

 


