
PATRONAT MUNICIPAL DE MÚSICA D'EIVISSA-ESCOLA DE MÚSICA
Reconeguda pel Govern de les Illes Balears-Conselleria d'Educació i Cultura 
Codi de centre EMDR 070005
ENSENYAMENT NO REGLAT

BASES CURS MÚSICA 2014-2015

1.- ESTRUCTURA DELS ESTUDIS
Segons Annex 1 de les bases.

2.- ASSIGNATURES I PLACES OFERTADES

2.1INICIACIÓ-PREPARATORI-LLENGUATGE MUSICAL

Primer cicle-Iniciació i Preparatori:
Iniciació 1: 30 places | Iniciació 2: 30 places | Preparatori: 30 places

Segon cicle- Ensenyaments Elementals (E.E.)
1r curs: 30 places | 2n curs: 30 places | 3r curs: 20 places | 4t curs: 20 places

Tercer cicle- Ensenyaments Mitjans (E.M.): 1r curs: 20 places | 2n curs:20 places

Horaris

CURS DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

Iniciació 1 17.00-18.00 18.00-19.00

Iniciació 2 18.00-19.00 17.00-18.00

Preparatori 17.00-19.15

1r A (E.E.) 16.45-17.45  16.45-17.45

1n B (E.E.)  17.45-18.45  17.45-18.45

2n A (E.E.) 18.00-19.15 18.00-19.15  

2n B (E.E.) 16.30-17.45  16.30-17.45

3r A (E.E.) 16.30-17.45 16.30-17.45

3r B (E.E.) 17.45-19.00 17.45-19.00

4t (E.E.) 19.00-20.30  19.00-20.30

1r (E.M.) 18.30-19.30 18.30-19.30

2n (E.M.) 19.30-20.30 19.30-20.30
 



2.2 INSTRUMENTS 

És condició indispensable per a tot l'alumnat que cursa estudis d'instrument, continuar els estudis de 
llenguatge musical fins el sisè curs, o acreditar que s'ha superat anteriorment aquest nivell en aquesta o 
alguna altra escola. En cap cas la persona que assisteixi a les classes d'instrument quedarà lliure de cursar 
els estudis de llenguatge musical fins que no hagi superat el 6è curs.

El canvi d'especialitat instrumental per part de l'alumnat que ja tengui una plaça adjudicada d'altre 
curs,  només podrà  efectuar-se a  petició  del  professorat,  per  motius  de força  major  i  segons 
disponibilitat de places de l'instrument sol·licitat.

Horaris:

La primera setmana de setembre de 2014 es publicaran al tauler d'anuncis del Patronat les dates de reunió 
entre l'alumnat i el professorat amb l'objecte de repartir els horaris corresponents al curs 2014-2015.

El criteri que regirà per a l'elecció dels horaris d'instrument, serà l'edat de l'alumne/a, és a dir, triarà l'horari 
d'instrument en primer lloc l'alumnat de menor edat.

Places:

Flauta Travessera: Grau elemental: 4/ ensenyaments mitjans: 5

Clarinet: Grau elemental: 9/ ensenyaments mitjans: 2

Oboè: Grau elemental: 6/ ensenyaments mitjans: 2

Saxòfon: Grau elemental: 6/ ensenyaments mitjans: 6

Piano: Grau elemental: 3/ ensenyaments mitjans:6 

Percussió: Grau elemental: 8/ ensenyaments mitjans: 3

Trompa: Grau elemental: 5/ ensenyaments mitjans: 3

Trompeta: Grau elemental: 12/ ensenyaments mitjans: 1

Trombó, bombardí i tuba: Grau elemental: 4/ ensenyaments mitjans: 3

Violí: Grau elemental: 7/ ensenyaments mitjans: 3

Viola: Grau elemental: 13 

Violoncel: Grau elemental: 12/ ensenyaments mitjans: 1

Cant: Grau elemental: 9 / ensenyaments mitjans: 3



 
2.3 CONJUNTS INSTRUMENTALS I CORS

CONJUNT INSTRUMENTAL DE VENT I PERCUSSIÓ

A partir del tercer curs del segon cicle-elemental, tot l'alumnat que cursa estudis d'instruments de vent o 
percussió haurà d'assistir obligatòriament als assajos i audicions de conjunt instrumental.
En cas de no assistència  s'aplicarà el reglament de funcionament de l'escola.

L'alumnat de Práctica Musical I i II, no tendrá obligació d'assistir als assajos de conjunt instrumental però ho 
podrà fer si així ho desitja i el director de l'agrupació en dóna el vistiplau. L'única condició serà que 
l'assistència haurà de ser regular i/o  de mutu acord amb el director de l'agrupació. 

L'alumnat de Práctica Musical I i II  haurà d'assistir obligatòriament als assajos i concerts de la Banda 
Simfònica Ciutat d'Eivissa, independentment de si participa o no al conjunt instrumental de l'escola. 

CONJUNT INSTRUMENTAL DE CORDA

A partir del tercer curs del segon cicle-elemental i fins a la finalització dels estudis a l'escola,  tot l'alumnat 
que matriculat a algun instrument de corda haurà d'assistir obligatòriament als assajos i audicions de conjunt 
instrumental.
En cas de no assistència  s'aplicarà el reglament de funcionament de l'escola.

CONJUNT INSTRUMENTAL DE JAZZ
Aquest conjunt, de caràcter voluntari,  està dirigit a tot l'alumnat de l'escola matriculat a instruments de vent 
o percussió, a partir de cinquè curs. També està obert a persones que no estiguin matriculades a l'escola, 
sempre i quan es tenguin els coneixements adients.  

COR INFANTIL I COR JUVENIL
El cor infantil està format per infants de 7 a 11 anys.  Està dirigit també a infants que no estan matriculats a 
l'escola,  sempre i quan hi hagi places disponibles i amb preferència l'alumnat de l'escola. 

El cor juvenil està format per al·lots i al·lotes a partir de 12 anys. Està dirigit  també a persones que no estan 
matriculades a l'escola, prèvia superació d'una prova de veu i sempre i quan hi hagi places disponibles.

2.4 ASSIGNATURES OPTATIVES 
Tot l'alumnat d'ensenyaments mitjans d'instrument haurà de matricular-se obligatòriament a una assignatura 
optativa. En el cas d'haver-hi les suficients places, es podrà optar a dos o més assignatures optatives. 

A  les assignatures optatives de matrícula lliure tendrà preferència l'alumnat ja matriculat el curs anterior. En 
el cas que hi hagi més sol·licitants que places, l'alumnat amb la nota mitjana més alta de totes les 
assignatures cursades l'any anterior serà el que tengui preferència a l'hora de triar l'assignatura.

− MÚSICA DE CAMBRA: per a alumnat d'ensenyaments mitjans i lliure amb els coneixements adients 
i que es podran demostrar en una prova de nivell. El nombre de places vendrà determinat per les 
matrícules d'especialitats instrumentals 1r i 2n curs que es podran ampliar en cas d'haver-hi places 
disponibles.

− PIANO COMPLEMENTARI: per a alumnat d'ensenyaments mitjans excepte alumnes de piano. 1r i 
2n curs.

− COR JUVENIL: per a alumnat de l'escola i lliures a partir de 12 anys, amb els coneixements de 
llenguatge musical que es considerin adients. Es farà una prova de veu per ingressar.

− MÚSICA MODERNA I JAZZ: per a alumnat d'ensenyaments mitjans i alumnat lliure amb els 
coneixements adients. El nombre de places vendrà determinat per les matrícules d'especialitats 



instrumentals. 1r i 2n curs.
− HARMONIA: per a alumnat d'ensenyaments mitjans i lliure amb els coneixements adients. 1r a 3r 

curs. Sense límit de places.
 

Les assignatures optatives es portaran a terme sempre i quan hi hagi un nombre d'alumnes suficient. 
En cas contrari es retornarà l'import de matrícula.

2.5 ESTUDIS DE CANT | Condicions específiques d'accés
Tenir setze anys les dones i divuit els homes.
Tenir un nivell de llenguatge musical mínim de segon curs que s'haurà de justificar documentalment o bé, 
mitjançant una prova de nivell que convocarà el Patronat al mes de setembre.
L'alumnat de cant haurà d'assistir també a les classes de llenguatge musical i entrarà a formar part 
del Cor Ciutat d'Eivissa.

2.6 AMPLIACIÓ O DISMINUCIÓ DEL NOMBRE DE PLACES OFERTADES
El director del Patronat queda facultat, quan ho consideri adient per al servei públic, per ampliar les places 
ofertades, sempre que no suposi augment de les despeses, o disminuir-les per a que no suposi increment 
de les despeses per haver de contractar un major nombre de professors per atendre-les. 

2.7 CANVIS EN ELS DIES I HORARI DE LES CLASSES
Es faculta al director per fer els canvis en els dies i hores de les classess per motius de força major o quan 
existeixi mutu acord entre l'alumnat i el professorat i disponibilitat en l'ús de les instal·lacions.

3.- DOCUMENTACIÓ I TAXES ACADÈMIQUES

3.1 DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER A LA FORMALITZACIÓ DE LA MATRÍCULA
Imprés de matrícula degudament complimentat
Justificant d'haver realitzat l'abonament de les taxes de matrícula
2 fotos carnet
Fotocòpia de DNI de l'alumne/a
En el cas de famílies nombroses: document que ho acrediti.
En el cas de germans al centre, fotocòpia del llibre de família

3.2 TAXES ACADÈMIQUES 

PRIMER CICLE (Iniciació  i preparatori) I SEGON CICLE  (Elemental) | RESIDENTS
Preu annual per assignatura: 90 euros
Inscripció: 50 euros

PRIMER CICLE (Iniciació  i preparatori) I SEGON CICLE  (Elemental) | NO RESIDENTS
Preu annual per assignatura: 110 euros
Inscripció: 60 euros

TERCER CICLE (Mitjà) I PRÀCTICA MUSICAL I i II | RESIDENTS
Preu annual per assignatura: 110 euros
Inscripció: 50 euros

TERCER CICLE (Mitjà) I PRÀCTICA MUSICAL I i II | NO RESIDENTS
Preu annual per assignatura: 135 euros
Inscripció: 60 euros



COR INFANTIL, COR JUVENIL I CONJUNTS INSTRUMENTALS:
Preu per a tot el curs: 50 euros
Preu per trimestre: 20 euros
Matrícula gratuïta per a l'alumnat de l'escola del Patronat de Música.

DESCOMPTES PER A GERMANS AL CENTRE
El segon germà matriculat tendrà un descompte del 25% que s'aplicarà a l'import total de matrícula.  

DESCOMPTES PER FAMÍLIA NOMBROSA
Inscripció als cursos d'1 o 2 membres del nucli familiar: 30% de descompte.
Inscripció als cursos de 3 membres del nucli familiar: 50% de descompte.
Inscripció als cursos de 4 o més membres del nucli familiar: un d'ells tendrà gratuïtat en el preu dels cursos i 
la resta un 50% de descompte.

BEQUES
S'oferiran tres beques de matrícula gratuïta per a les famílies empadronades al municipi d'Eivissa que no 
tenguin els suficients mitjans econòmics, circumstància que s'haurà d'acreditar mitjançant informe dels 
Serveis Socials de l'Ajuntament d'Eivissa.

FRACCIONAMENT DEL PAGAMENT DE LA MATRÍCULA
Existeix la possibilitat de fraccionar el pagament de la matrícula de la següent forma:
Un primer pagament del 50% de l'import total en el plaç de matrícula establert per a cada cas i un segon 
pagament del 50% abans del 30 de novembre de 2014.

4.- PREINSCRIPCIONS I MATRÍCULES

4.1 ALUMNAT DE NOU INGRÉS
Iniciació 1 i 2 (infants nascuts els anys 2008 o 2009) i Preparatori (infants nascuts l'any 2007)

Preincripció: del 2 al 6 de juny
Llista d'admesos: 9 de juny i matrícula dies 9 i 10 de juny.

Alumnat de nova matrícula a partir de vuit anys i adults:
En el cas d'haver-hi places sobrants, aquestes s'oferiran durant la primera setmana del mes de setembre, 
establint-se un calendari a efectes de preinscripció i matrícula.
 
4.2 ALUMNAT JA MATRICULAT EL CURS 2013-2014 SENSE PLAÇA D'INSTRUMENT

Iniciació 2 (alumnat que ha finalitzat Iniciació 1): dies 30 i 31 de maig, prèvia petició de cita. 

Alumnat que ha finalitzat el curs preparatori:

L'alumnat del curs preparatori triarà instrument en funció de la qualificació final del curs, tenint preferència 
l'alumnat amb la nota final més alta. 

La preinscripció i matrícula es farà seguint l'ordre de la nota obtinguda, és a dir, farà matrícula en primer lloc 
l'alumnat amb la nota més alta. 

Es donarà cita per estricte ordre de nota durant els dies 30 de juny i 1 de juliol.

El llistat de places d'instrument disponibles es publicarà íntegre el primer dia de matrícula i l'alumnat anirà 
triant l'instrument pel mateix ordre de nota que farà la matrícula. 



4.3 ALUMNAT JA MATRICULAT EL CURS 2013-2014 AMB PLAÇA D'INSTRUMENT
El curs que es tendrà en compte a l'hora demanar cita és el finalitzat el curs 2013-2014
Prèvia petició de cita:
Matrícules de 1r curs de llenguatge musical: dia 23 de  juny
Matrícules de 2n curs de llenguatge musical: dia 24 de juny
Matrícules de 3r i 4t curs de llenguatge musical: dia 25 de juny
Matrícules de 5è, 6è curs de llenguatge musical i assignatures soltes: dia 26 de juny
 

4.4 CORS INFANTIL I JUVENIL
En funció del nombre de places lliures, matrícula oberta del 23 de juny al 4 de juliol i de l'1 al 12 de setembre 
i al començament de cada trimestre. 

4.5 LLOC DE LES INSCRIPCIONS
Les inscripcions es portaran a terme presencialment al Patronat de Música (Espai cultural Can Ventosa-Av. 
d'Ignasi Wallis, 26 1r pis). Telèfon: 971 310061.

4.6 CRITERIS D'ADMISSIÓ-ALUMNAT DE NOU INGRÉS

Quan l'alumne/a té germans o germanes matriculats al centre: 5 punts

Quan l'alumne/a té pares o tutors legals que treballin al Patronat de Música en el moment en què es 
presenta la preinscripció: 5 punts

Quan el domicili de la persona sol·licitant estigui en el municipi del centre: 4 punts

Quan l'alumne/a pertanyi a una família nombrosa: 3 punts

En les situacions d'empat que es produeixin després d'aplicar aquests criteris, l'ordenació de les sol·licituds 
afectades es farà per ordre de recepció de les preinscripcions. 

Una comissió de matrícula formada pel director del Patronat, el cap d'estudis i un membre de la Junta 
Rectora del Patronat, supervisarà l'adjudicació de places de l'alumnat de nova matrícula. 

5.- INFORMACIÓ GENERAL PER A TOT L'ALUMNAT

5.1 BAIXA DE L'ESCOLA I FALTES D'ASSISTÈNCIA 

NOTIFICACIÓ DE LA BAIXA VOLUNTARIA
La baixa voluntaria de qualsevol de les assignatures o de la totalitat del curs s'haurà de notificar per escrit a 
administració del Patronat de Música.
Només es retornarà l'import de matrícula en el cas de que les classes de les quals s'ha fet el pagament no 
es  puguin portar a terme per causes atribuïbles al Patronat de Música.

NOTIFICACIÓ DE LES FALTES D'ASSISTÈNCIA
Les faltes d'assistència a les classes s'hauran de notificar a l'escola amb la suficient antelació. Aquest 
justificant haurà d'anar signat pel representant legal de l'alumne/a en el cas que sigui menor d'edat. 
Les faltes d'assistència que no sigui possible notificar amb antelació s'hauran de justificar el més aviat 
possible a l'escola per qualsevol d'aquests mitjans: telèfon, correo electrònic o personalment.
Les faltes d'assistència seran justificades només en els casos de força major. 
Les faltes d'assistència motivades per altres activitats alienes al Patronat de Música no seran justificades. 



MOTIUS DE BAIXA
La no superació durant dos cursos consecutius de qualsevol de les assignatures que es cursin significarà la 
baixa de l'escola.

En el cas de faltes d'assistència no justificades s'aplicarà el reglament intern de funcionament de l'escola.

BAIXA PER MALALTIA
En el cas de malaltia justificada documentalment que impedeixi l'acabament del curs o la qualificació final, 
l'alumne/a, mitjançant escrit presentat a administració del Patronat, haurà de demanar la baixa de l'escola i 
podrà sol·licitar la seua readmissió en els dos cursos posteriors a la data de la baixa.

Si la readmissió es sol·licita en  el mateix any acadèmic al qual es va demanar la baixa, l'escola estarà 
obligada a readmetre l'alumne/a.
 
Si la readmissió es sol·licita en qualsevols dels dos anys acadèmics següents al qual es va demanar la 
baixa, l'alumne/a tendrà preferència sobre els alumnes de nova matrícula i l'escola estarà obligada a donar-li 
plaça sempre i quan hi hagi disponibilitat.

5.2 INICI DE LES CLASSES
El dia 15 de setembre de 2014

LLOC DE LES CLASSES
Patronat Municipal de Música. Espai cultural Can Ventosa

5.3 REGLAMENT DE FUNCIONAMENT DE L'ESCOLA
L'assistència a les classes és obligatòria. En cas de no assistència s'aplicarà el reglament de funcionament 
de l'escola.

L'escola del Patronat Municipal de Música es regeix pel “Reglament de funcionament de l'escola del 
Patronat Municipal de Música”, publicat al BOIB Núm 108 del 02-09-2000, i amb les modificacions que 
consten publicades al  BOIB núm 140 de 25-09-2010. 

5.4 DIPLOMA I CERTIFICAT D'ESTUDIS

L'escola del Patronat Municipal de Música expedirà diplomes de l'escola a l'alumnat que superi el Segon 
cicle-Elemental (4t curs d'instrument i de llenguatge musical superat).

L'alumnat dels ensenyaments mitjans i altres assignatures que necessitin acreditar els seus coneixements 
podran demanar, mitjançant instància, certificat on constin els estudis cursats a l'escola.

 



6.- DEPARTAMENTS

Cap d'estudis Vicent Tur Ramon

Llenguatge Musical i Cant
Cap de departament  Miguel San Miguel Fuster 5è i 6è llenguatge musical

Damián Boluda Íñiguez 3r i 4t llenguatge musical
Maria Neus Marí Costa Preparatori, 1r i 2n llenguatge musical
Laura Boned Marí 1r llenguatge musical i cor infantil
Rocío Herranz Roig Iniciació 1 i 2
Mónica Boned Bauer Iniciació 1 i 2
Lourdes Roig Roig Cors infantil i juvenil

Piano Miguel San Miguel Fuster

Percussió Frank J. Cogollos Martínez
Stefano Serra de Munter

Música de cambra
Armonia Raúl Gálvez Colomar

 
Jazz i Música Moderna Vicent Tur Ramon

Vent-Fusta
Cap de departament Verónica Rambla Pardo Clarinet

Toni Riera Palau Flauta Travessera
Alfredo Domingo Morales Oboè
Juan Prieto Planells Saxòfon
 

Vent-Metall
Cap de departament Damián Boluda Íñiguez Trompa i conjunt instrumental vent i 

percussió
Raúl Gálvez Colomar Trompeta
Vicent Tur Ramon Trombó, bombardi, tuba i conjunt 

instrumental Jazz

Corda
Cap de departament Santiago Bonet Bufí Violí i conjunt instrumental corda

Mª Laura Boned Marí Viola
Rosa Cardona Bonet Violoncel

Pianista acompanyant Melinda Miguel Andres
Federico Rey Castelló

Administració Ana Mª Corona Boned

Auxiliar de serveis Gabriel Bonet Salazar


