
Àrea de Cultura
Parc de la Rectoria Vella, s/n   
08470 Sant Celoni
Tel. 93 864 12 13 - Fax 93 867 57 28
cultura@santceloni.cat

                                                           
ANUNCI

Identificació de l’expedient: publicació del calendari de matricula modificat, degut al Covid-19, de l’escola de música i teatre per al curs 2020 - 2021.

D’acord amb el Reglament Regulador del Servei i del Centre Municipal d’Expressió es fa públic que, per resolució d’alcaldia en data 11 de juny de 2020, s’ha 
aprovat la publicació del calendari de matrícula modificat, degut al Covid-19, de l’escola de música i de teatre per al curs 2020 - 2021.

Publicacions al web PROCEDIMENT
27 de maig Publicació del la modificació del calendari de matricula de l’escola de música i teatre per al curs 2020 - 2021, degut al Covid-19
1 de juny 3. Publicació de l'anunci de les llistes baremades.
de l'1 al 3 de juny Període per presentar al·legacions (3 dies) a l'adreça: cme.musicaiteatre@santceloni.cat
8 de juny 4. Publicació de l'anunci de les llistes baremades definitives de l'alumnat de continuïtat, si hi ha alguna modificació.

9 de juny - 12h 5. Realització del sorteig públic de l'alumnat de continuïtat, segons el procediment anunciat i tot seguit publicació de l'acta del 
sorteig.

12 de juny 6. Publicació de l'anunci de les llistes d’admesos i llistes d’espera de l’alumnat de continuïtat.
12 de juny 7. Publicació de l'anunci de les places vacants a cada assignatura tenint en compte la preinscripció de l’alumnat de continuïtat.

Online: 
del 15 al 21 de juny
Presencial: 
18 i 19 de juny, de 9 a 13h

PREINSCRIPCIÓ DE L’ALUMNAT DE NOVA INCORPORACIÓ, online a: www.santceloni.cat/cme
Les famílies que no puguin fer la preinscipció online, la podran fer presencialment amb cita prèvia, demanant hora dins el període 
de preinscripció, al 93 867 40 89 o al correu electrònic: cme.musicaiteatre@santceloni.cat.

22 de juny Es realitzaran proves de nivell només per a l'alumnat que calgui. El centre concretarà dia i hora de videoconferència per fer la 
prova.

23 de juny 8. Publicació de l'anunci de les llistes baremades.
25, 26 i 27 de juny Període per presentar al·legacions (3 dies) a l'adreça: cme.musicaiteatre@santceloni.cat
2 de juliol 9. Publicació de l'anunci de les llistes baremades definitives de l'alumnat de nova incorporació, si hi ha alguna modificació.
2 de juliol 10. Publicació de l'anunci de l'oferta formativa i places vacants, si hi ha alguna modificació.
2 de juliol - 12h 11. Realització del sorteig públic de l'alumnat preinscrit, segons el procediment anunciat i tot seguit publicació de l'acta del sorteig.
3 de juliol 12. Publicació de l'anunci de les llistes d’admesos i llistes d’espera de l’alumnat de nova incorporació.

Online:
del 6 al 15 de juliol
Presencial:
13, 14 i 15 de juliol, de 9 a 13h

FORMALITZACIÓ DE LA MATRÍCULA DE L'ALUMNAT, ADMÈS, DE CONTINUÏTAT I DE NOVA INCORPORACIÓ, online a: 
www.santceloni.cat/cme. 
Les famílies que no puguin fer la matrícula online, la podran fer presencialment amb cita prèvia, demanant hora dins el període de 
matrícula, al 93 867 40 89  o al correu electrònic: cme.musicaiteatre@santceloni.cat.

16 i 17 de juliol El centre enviarà un correu a l'alumnat de la LLISTA D'ESPERA que tingui plaça, per FORMALITZAR LA MATRÍCULA.
El correu us indicarà el termini d'aquesta reserva. En el cas de no formalitzar-la s'avisarà al següent de la llista d'espera.

20 de juliol 13. Publicació de l'anunci de les places vacants a les diferents assignatures, un cop finalitzada la matrícula.
 MATRÍCULA FORA DE TERMINI

A partir del 20 de juliol
Horaris d'instrument: Els horaris d’instrument són els que planifica cada professor/a.
En el cas que us sigui totalment impossible podeu emplenar un full de petició de canvi d’horari i es procurarà solucionar-ho.
En el cas de no poder solucionar-ho l’horari es quedarà tal com l’ha planificat el professor/a.

4 de setembre Últim dia per modificacions de matrícula o renúncia de la plaça, abans del cobrament de la matrícula.
A partir del 5 de setembre, en cap cas es retornarà la taxa de la matrícula.

Sant Celoni, data de la signatura electrònica

Per descarregar una copia d’aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació 056da250bc8d4a6f8ef15258717ab358001
Url de validació https://seuelectronica.santceloni.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

Si
gn

at
ur

a 
1 

de
 1

R
aü

l G
ar

cí
a

R
am

íre
z

15
/0

6/
20

20
A

lc
al

de

Serveis
Supramunicipals


