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Informació General

En el context social actual, degut a l'emergència sanitària 

ocasionada per la COVID-19, cal reduir al màxim els tràmits 

presencials i substituir-los per actuacions telemàtiques i, quan 

això no sigui possible, cal prendre les mesures preventives 

necessàries, seguint les indicacions de les autoritats sanitàries, 

per garantir la salut de les persones.



Formació musical

 La Escola Municipal de Música de Mollerussa presenta una 
pàgina web http://emmm.mollerussa.cat/, on podeu 
consular en els diversos apartats ( Escola, Activitats, Horaris...) 
tota la informació següent:

• Projecte educatiu dels ensenyaments musicals (individual i 
en grup) 

• Activitats i sortides musicals que es realitzen durant el curs.

• Taxes dels programes musicals...

http://emmm.mollerussa.cat/


Qui es pot matricular

 Es poden matricular a l’Escola Municipal de Música de 

Mollerussa els infants que compleixen 3 anys el 2020 fins a 

les persones majors d’edat.



Procés de preinscripció

I. Conèixer el calendari del procés de preinscripció,

II. Inscriure’s online o de manera presencial. Cal demanar 
cita prèvia (només una sol·licitud per alumne )

III. Consultar la teva plaça (mitjançant un enllaç que rebreu
per correu electrònic).

IV. Sorteig, en cas d’empat d’algun grup que supera la ràtio

V. Confirmació de la matrícula (presentació de 
documents)

Què cal saber ...



Quan podem inscriure'ns

I. Calendari de preinscripció.

La inscripció a l’Escola de Música comença el 17 de maig 

i finalitza el 25 de maig.

NOUS ALUMNES 

CALENDARI PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA - CURS 2021-2022

1. Període de Preinscripció ( online o bé amb cita prèvia) 17 al 25 de maig

2. Consultar preinscripció – Plataforma GWIDO   1 de juny

3. Període de reclamacions 1 i 2 juny

4. Resolució de les Reclamacions 7 de juny

5. Sorteig ( en cas d’empat d’algun grup que supera la ràtio) 14 de juny

6. Confirmació de la Matrícula 16 de juny

7. Matrícula (domiciliació bancaria) 6 de juliol



Com inscriure’s

Cal utilitzar de manera general la sol·licitud amb suport 

informàtic. Mitjançant:

Tablet tàctil            Telèfon mòbil               Ordinador

 De manera excepcional, per als casos en què la família no
pugui fer la sol·licitud de reserva de plaça de manera
telemàtica ho podrà fer presencialment demanant cita
prèvia del 17 al 20 maig.

 Horari: 9.00 a 14.00 – tel. 973 600713 

17.00 a 20.00 – tel. 973 711094

II. Inscripció Online



 Accediu a la pàgina web de l’Escola de Música 
http://emmm.mollerussa.cat/

 Apartat : Preinscripció i Matrícula curs 2021-2022

 Una vegada entreu a Preinscripció i Matrícula

NOUS ALUMNES: a partir del dia 17 de maig, podreu accedir            

al formulari per fer la inscripció.

Com inscriure’s

http://emmm.mollerussa.cat/


Inscriure’t

 Ompliu el formulari amb totes les vostres dades i escolliu 

l’instrument i les opcions d’horaris que ofereix el programa 

d’estudis.



 Una vegada formulada i enviada la sol·licitud d’inscripció, 

obtindreu el resguard al correu que heu indicat al formulari 

d’inscripció(mireu correu brossa si no us arriba). 

 També podeu                 imprimir el reguard una vegada que 

hàgiu confirmat  les vostres dades del formulari.

 Si us heu confós a l’hora de seleccionar el grup, programa... 

ho podeu modificar (sempre dintre del període de 
presentació de sol·licitud). 

 Modificades les dades, s'obté un nou resguard de la 

sol·licitud, la darrera modificació és la que es considera 

vàlida.

Resguard d’Inscripció



Com pots consultar?

 Una vegada s’han resolt les reclamacions, a partir del dia 7

de juny, podeu consultar la vostra plaça a traves de l’enllaç

(plataforma GWIDO) que rebreu per correu electrònic.

 Una vegada entreu a la plataforma comproveu que esteu
inscrits correctament, en cas d’alguna errada contacteu

amb l’escola.

III. Consulta la teva plaça



IV. Sorteig públic

 Quan el nombre dels grups musicals seleccionats com: 
llenguatge musical, cant coral, noves tecnologies..., supera 
l'oferta de places, es procedirà a un sistema de desempat 
entre les sol·licituds que han escollit el mateix grup.

❖ El procediment del sorteig. A cada sol·licitud se li assigna de 
manera aleatòria un número i s'obté per sorteig un número i 
a partir d’aquest s’ordenen les sol·licituds. 

❖ L’ ordre de les sol·licituds indicarà l’ordre d’admissió. 

 Els germans que demanen plaça al mateix i nivell, si ho fan
constar a la sol·licitud, se'ls assigna el mateix número de
desempat.



V. Confirmació matrícula i Llista d’espera

Matrícula

 Els alumnes preinscrits amb plaça assignada a l’EMMM han 

d’enviar el resguard de la sol·licitud juntament amb la 

documentació escanejada a c.jaume@ajmollerussa.cat

Documentació per formalitzar la matrícula:

A- Documents identificatius

 Resguard de la inscripció a l’Escola de Música

 El DNI, NIE o Passaport de la persona sol·licitant (pare, mare, 

tutor/a o guardador/a de fet) o del alumne/a si el té.

 La TSI Targeta d’Identificació Sanitària de l’alumne/a

 Domiciliació bancària (model de document que s’enviarà per 

correu electrònic)

Matrícula

mailto:c.jaume@ajmollerussa.cat


B- Documents acreditatius

Documentació acreditativa per a les bonificacions de quotes:

 Germans escolaritzats al centre 

 Carnet família nombrosa (original i fotocòpia)

 Carnet família monoparental (original i fotocòpia)

 Persones majors de 65 anys ( jubilades o pensionistes) 

 Famílies que tinguin uns ingressos iguals o inferiors a 2,35 

vegades el SMI (renda anual de la unitat familiar) (original i 

fotocòpia)

Nota: Les bonificacions no són acumulables

 Si es vol presentar la documentació abans mencionada 

presencialment, demaneu dia i hora a  la secretaria de 
l’escola o a la Regidoria d’Educació de l’Ajuntament de 

Mollerussa.

Matrícula



Llista d’espera

 Si l’Escola Música de Mollerussa no ha pogut atendre totes les 

sol·licituds, formaran part d’una llista d'espera.

 La llista d'espera s'ordena pel número de desempat.

 En cas que es produeix alguna vacant (fins al 8 de setembre 

2021), aquesta s’oferirà als alumnes per ordre del número de 

desempat. 

Llista d’espera



US ESPEREM !

ESCOLA MUNICIPAL DE 

MÚSICA DE MOLLERUSSA


