
ORGANISME AUTÒNOM MUNICIPAL 
D'ENSENYAMENTS ARTÍSTICS D'IGUALADA 

jgb/procés matriculació 2021-2022 

DECRET 
Igualada, 25 de maig de 2021 

Vist que les Escoles Municipals de Música, Art i Teatre d’Igualada, són centres dependents de l’Organisme 
Autònom Municipal d'Ensenyaments Artístics d'Igualada i ofereixen ensenyaments artístics estructurats en 
cursos acadèmics; 

Vist que abans de començar el procés de matriculació per al curs 2021/2022, cal establir el procediment 
d’admissió d’alumnes i de la seva matriculació;  

Atès que el Decret 75/2007, de 27 de març, pel qual s'estableix el procediment d'admissió de l'alumnat als 
centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics, indica, en la seva disposició addicional segona, 
que l'admissió de l'alumnat a les escoles sufragades amb fons públics, per cursar estudis que no condueixin 
a l'obtenció de títols amb validesa acadèmica, es regeix per les normes particulars que les corporacions 
locals titulars estableixen d'acord amb la legislació vigent i aquesta disposició; 

Atès que la competència correspon al president, segons l’article 10, q) dels estatuts de l’Organisme 
Autònom Municipal d'Ensenyaments Artístics d'Igualada, en relació amb l’article 53, 1 u) del Decret legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya; 

De conformitat amb la proposta de resolució corresponent,  

RESOLC :  

Primer.- Fer públic al tauler d’anuncis de cada centre, abans del període d’inscripció, l’oferta educativa, el 
procediment d’admissió d’alumnat i de matriculació i els preus públics establerts per als cursos, tallers i 
activitats. 

Segon.- El procediment d’admissió d’alumnes i de matriculació a l’Escola Municipal de Música serà el 
següent : 

a) Dates de preinscripció : De l’1 al 12 de juny de 2021 

b) Sempre que la inscripció s’hagi realitzat en el termini establert, en primer lloc s’admetrà l’alumnat que 
estigui en un dels dos supòsits següents:  

1. Alumnes de Música 2 que en el curs 2020-2021 han cursat Música 1, atenent l’oferta del nombre de 
places i modalitats instrumentals planificades des del Centre. 

2. Alumnes que durant el curs 2020-2021 no han tingut plaça de cap instrument i que han estat cursant 
només assignatures col·lectives.  

La resta de sol·licituds seran ateses seguint els criteris següents:  

- Tenir l’edat idònia en referència a l’oferta educativa del centre que figura en les places ! 10 punts 
- Estar empadronat a Igualada o a algun municipi en conveni amb l’Ajuntament d’Igualada ! 10 punts 

Si malgrat l’aplicació dels criteris establerts es produeix una situació d’empat, l’ordenació de les 
sol·licituds afectades es farà per sorteig entre les preinscripcions amb la mateixa puntuació. D’aquest 
sorteig se’n conformarà una llista d’espera, que se seguirà en el cas que quedessin places disponibles 
més endavant. 

Les situacions d’empat en instruments o classes individuals es resoldran de la manera següent: 

1. Alumnes amb formació prèvia, quan de la seva admissió en depengui la creació d’un grup o 
continuïtat d’una assignatura.  
2. Alumnes de cursos especials de Música 2 i Música 3 de nova incorporació 
3. Alumnes que demanen canvi d’instrument 
4. Alumnes matriculats a tallers destinats a joves 
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5. Adults 
6. Alumnes que volen cursar un segon instrument 
7. Alumnes que demanen augment de dedicació horària d’instrument quan el programa ho permeti. 

Totes les situacions d’empat es resoldran mitjançant un sorteig. 

c) Calendari de matriculació:  

El dia 18 de juny es faran públiques les llistes provisionals d’alumnes admesos 
Dies 21 a 23 de juny, període de reclamacions 
Dia 1 de juliol, publicació definitiva de la llista d’alumnes admesos. Dins del mes de juliol/agost es 
cobrarà l’import de la matrícula mitjançant rebut bancari (45,06 €). 
A partir d’aquest moment es tancarà el període ordinari. 

S’admetran les sol·licituds rebudes fora de termini i, en la mesura que quedin places vacants s’atorgarà 
plaça mentre es pugui, sense distorsionar el funcionament pedagògic. Les sol·licituds sense plaça 
conformaran les llistes d’espera, sempre al darrera dels que hagin quedat sense plaça en el període 
ordinari i s’avisarà a les persones interessades per rigorós ordre quan es produeixi una vacant i es 
pugui cobrir sense distorsionar el funcionament pedagògic. 

L’oferta inicial de places pot modificar-se un cop acabat el període d’admissió si hi ha disponibilitat 
horària. 

Tercer.- El procediment d’admissió d’alumnes i de matriculació a l’Escola Municipal d’Art i Disseny La 
Gaspar serà el següent : 

a) Dates de preinscripció : Del 10 al 22 de juny de 2021 

b) Condicions / preferències d’admissió :  

1. Quan el nombre de sol·licituds sigui superior al de places disponibles, en primer lloc s’atendran 
els alumnes que provinguin del curs anterior si formalitzen la inscripció en el termini establert. 

2. La resta de sol·licituds seran ateses seguint els criteris següents:  

-  Tenir l’edat idònia en referència a l’oferta educativa del centre que figura en les  
places 10 punts .........

- Estar empadronat a Igualada 10 punts .................

Si malgrat l’aplicació dels criteris establerts es produeix una situació d’empat, l’ordenació de les 
sol·licituds afectades es farà per sorteig entre les preinscripcions amb la mateixa puntuació 
(s'atorgarà un número a la preinscripció, per ordre d'arribada, per tal de garantir la confidencialitat 
de dades durant el sorteig). D’aquest sorteig se’n conformarà una llista d’espera, que se seguirà en 
el cas que quedessin places disponibles més endavant. 

c) Finalitzat el termini de preinscripció i assignades les places a l’alumnat preinscrit, si queden places 
lliures en tallers, cursos o activitats, es mantindran obertes les inscripcions fins a completar les 
places ofertes o fins a l’inici de les activitats formatives. Les sol·licituds sense plaça conformaran les 
llistes d’espera, sempre al darrera dels que hagin quedat sense plaça en el període ordinari i 
s’avisarà a les persones interessades per rigorós ordre quan es produeixi una vacant i es pugui 
cobrir sense distorsionar el funcionament pedagògic. 

d) Degut a les restriccions sanitàries imposades per les autoritats, l’Escola Municipal d’art i disseny no 
assegura als alumnes matriculats durant el curs 2020-21 poder continuar els seus estudis, ja que 
per adaptar-nos a les mesures de seguretat que marquen les autoritats sanitàries i el Departament 
d’Educació, al curs acadèmic 2021-22 s’han de mantenir distàncies físiques entre l’alumnat.  
Per aquest motiu,en situacions de més demanda que oferta de places en algun curs monogràfic 
ocasionades per alumnes ja matriculats actualment al centre d’aquests monogràfics, i sempre que la 
inscripció s’hagi realitzat dins el termini establert, es realitzarà un sorteig entre totes aquestes 
inscripcions per assignar les places disponibles (s'atorgarà un número a la inscripció, per ordre 
d'arribada, per tal de garantir la confidencialitat de dades durant el sorteig). 
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e) Grups mínims de 6 alumnes a excepció dels supòsits en que pedagògicament es consideri d’interès 
mantenir grups amb menys alumnes. 

f) Calendari de matriculació: 

El dia 15 de juliol es faran públiques les llistes provisionals d’alumnes admesos 
Dies 16 al 20 de juliol, període de reclamacions (cita prèvia 938055262) 
Dia 22 de juliol, publicació definitiva de la llista d’alumnes admesos. Dins del mes de juliol/agost es 
cobrarà l’import de la matrícula mitjançant rebut bancari (45,06 €). 
A partir d’aquest moment es tancarà el període ordinari. 

Quart.- El procediment d’admissió d’alumnes i de matriculació a MusicArt, activitat compartida entre l’Escola 
Municipal d’Art i Disseny La Gaspar i l’Escola Municipal de Música, serà el següent : 

a) Dates de preinscripció : De l’10 al 22 de juny de 2021 

b) Les preinscripcions es faran a qualsevol de les dues escoles  

c) Condicions / preferències d’admissió :  

1. Quan el nombre de sol·licituds sigui superior al de places disponibles, en primer lloc 
s’atendran els alumnes que durant el curs 2020/2021 hagin cursat Beceroles P4 a l’Escola 
de Música o Art1 a l’escola d’art i disseny, si formalitzen la inscripció en el termini establert. 
Si l’alumnat provinent d’aquests cursos supera les places ofertes, es realitzarà un sorteig 
entre totes les sol·licituds.  
Aquest apartat només és d’aplicació per a l’assignació de places a MusicArt P5. 
Aquest apartat no és d’aplicació a l’alumnat matriculat a Beceroles P4 o Art1 en el curs 
2020/2021 que va tramitar la baixa en algun moment del curs. 

2. En el cas de MusicArt P4 o si queden places a cobrir a MusicArt P5, les sol·licituds seran 
ateses seguint els criteris següents:  

- Tenir l’edat idònia en referència a l’oferta educativa del centre que figura en les  
places 10 punts .....................................................

- Estar empadronat a Igualada 10 punts .................

Si malgrat l’aplicació dels criteris establerts es produeix una situació d’empat, l’ordenació de 
les sol·licituds afectades es farà per sorteig entre les preinscripcions amb la mateixa 
puntuació (s'atorgarà un número a cada preinscripció). D’aquest sorteig se’n conformarà una 
llista ordenada de sol·licituds admeses i una llista d’espera, que se seguirà en el cas que 
quedessin places disponibles més endavant. 

d) Calendari de matriculació:  

El dia 5 de juliol es faran públiques les llistes provisionals d’alumnes admesos 
Dies 6 a 8 de juliol, període de reclamacions 
Dia 12 de juliol, publicació definitiva de la llista d’alumnes admesos. Dins del mes de juliol/agost es 
cobrarà l’import de la matrícula mitjançant rebut bancari (45,06 €). 
A partir d’aquest moment es tancarà el període ordinari. 

Cinquè.- El procediment d’admissió d’alumnes i de matriculació a l’Escola Municipal de Teatre La Tarima 
serà el següent : 

a) Dates de preinscripció : Del 10 al 22 de juny de 2021 

b) Condicions d’admissió :  

1. Quan el nombre de sol·licituds sigui superior al de places disponibles, en primer lloc s’atendran 
els alumnes que provinguin del curs anterior si formalitzen la inscripció en el termini establert. Si 
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hi ha més alumnes provinents del curs anterior que places disponibles, es realitzarà un sorteig 
per assignar les places entre aquests sol·licitants. 

2. En cas que encara quedin places disponibles després de les preinscripcions de l’alumnat 
provinent del curs anterior, es realitzarà un sorteig per assignar la resta de places disponibles 
entre les preinscripcions formalitzades dins del termini establert. 

3. En cas que, fetes aquestes assignacions, algunes persones no poguessin optar a la plaça 
sol·licitada, se’ls oferirà la possibilitat de recol·locar-se en grups on encara hi hagi places lliures 
sempre i quan per edat i pedagògicament sigui possible.   

4. Finalitzat el termini de preinscripció i assignades les places a l’alumnat preinscrit, si queden 
places lliures en alguns tallers, es mantindran obertes les inscripcions fins a completar les 
places ofertes o fins que pedagògicament es consideri que és factible acceptar nou alumnat.  

Sisè.- Advertir que l’oferta i la composició de grups dels centres afectats per aquest acord podrien sofrir 
alguna modificació en el cas que fos necessària per adaptar-se a indicacions establertes per les autoritats 
competents en matèria sanitària. En aquest cas, les direccions dels centres prendrien les mesures 
necessàries per portar a terme aquestes indicacions procurant la mínima pertorbació possible del curs i  
sense que l’alumnat tingui dret a cap reclamació.  

Setè.- Facultar el president per a la signatura de tots els documents necessaris per portar a terme aquest 
acord. 

Vuitè.- Publicar aquest acord en els taulers d’anuncis dels centres de l’OAMEAI i al tauler d’edictes 
electrònic (www.seu-e.cat/web/igualada) durant tot el procés de preinscripció i matriculació, a efectes de 
publicitat del procés i de l’oferta. 

Així ho mano i signo. 

EL PRESIDENT      LA SECRETÀRIA ACCTAL. 
Marc Castells Berzosa      Ivonne Carné Soteras       


