PROCÉS DE SOL·LICITUD DE MATRÍCULA I BAREMS D'ADMISSIÓ
1.

Es pot tramitar la sol·licitud de matrícula de forma electrònica
(PRIORITÀRIA) o bé de forma presencial.

2.

FORMA ELECTRÒNICA:
a. Cal accedir a la seu electrònica de l'escola a la següent adreça:
https://musicajaumepuigarabia.eadministracio.cat/
b. Un cop a la seu electrònica s'ha de seleccionar la opció idònia:
i. Opció 1: Sol·licitud de matrícula nou alumnat, per alumnes
nous.
ii. Opció 2: Sol·licitud de matrícula alumnat vigent, per alumnes
que han estat matriculats en algun moment a l'escola.
c. Un cop seleccionada la opció, clicar a l'opció Tramitació electrònica
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i seguir els passos indicats, es necessita signatura digital o bé l'idCAT
mòbil.
IMPORTANT: a la pregunta Com actuo en aquest tràmit? Si sou
alumne major d’edat, marqueu “Sóc l’interessat”; si l’alumne és
menor d’edat, marqueu “Sóc el representant”.
d. Es pot obtenir l'idCAT mòbil per internet a les següents adreces:
i. Informació general idCAT mòbil:
https://web.gencat.cat/ca/tramits/que-cal-fer-si/Vullidentificar-me-digitalment/idcat-mobil/
ii. Tramitació per internet:
https://web.gencat.cat/ca/tramits/que-cal-fer-si/Vullidentificar-me-digitalment/idcat-mobil/#bloc2
e. En el cas dels alumnes vigents, només s'han d'omplir els camps
obligatoris i aquelles dades que hagin canviat respecte al curs
anterior. També es pot sol·licitar un canvi de programa. Totes les
dades es poden verificar a la plataforma Gwido a la següent

adreça: https://emmjaumepuigarabia.gwido.cat/ en el cas que no
es recordin les dades d'accés, cal contactar amb
administracio@emmpuigarabia.cat
f. Es consideren alumnes nous aquells que no han estat matriculats
mai a l'escola.
3.

FORMA PRESENCIAL:
a. Cal passar per secretaria de l’escola i omplir la instància i la
sol·licitud que se us facilitarà allà.
Horari d'atenció al públic: dimarts i dimecres, de 17h00 a 19h00.
b. La persona que presenti la sol·licitud s’haurà d’identificar amb el
NIF i ser la titular del compte bancari on es domiciliaran les
quotes mensuals, ja que haurà de signar la domiciliació dels
rebuts.
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c. En el cas dels alumnes vigents, només s'han d'omplir els camps
obligatoris i aquelles dades que hagin canviat respecte al curs
anterior. També es pot sol·licitar un canvi de programa. Totes
les dades es poden verificar a la plataforma Gwido a la següent
adreça: https://emmjaumepuigarabia.gwido.cat/ en el cas que
no es recordin les dades d'accés, cal contactar amb
administracio@emmpuigarabia.cat.
d. Es consideren alumnes nous aquells que no han estat
matriculats mai a l'escola.
4.

Només els alumnes que han finalitzat el curs 2021-2022 matriculats a
l'escola tenen la plaça assegurada, sempre i quan formalitzin la
sol·licitud de matrícula entre l'1 i el 15 de juliol de 2022 i facin la
sol·licitud per un dels programes de formació de l'escola.

5. IMPORTANT: en el cas de famílies nombroses i monoparentals, cal
adjuntar els documents acreditatius corresponents (títol família
nombrosa o títol de família monoparental).

6. En el cas que un cop formalitzada la matrícula manqui alguna dada o
document, des de l'escola es farà el requeriment corresponent i s'haurà
de solventar en un màxim de 10 dies naturals. No es podrà admetre
cap sol·licitud si no està tota la informació correcta i acreditada.
7. El centre ofereix classes d'instrument en tres tipus de ràtios
a. Mitja hora de classe: 1 alumne
b. Tres quarts d'hora de classe: 2 alumnes
c. Una hora de classe: 3 alumnes
8. L'oferta de places d'instrument, es fixarà en base a l'apartat a) del punt
8, i s'ampliarà en funció de la possibilitat de crear grups en base als
apartats b) i c) del punt 8 tenint en compte criteris estrictament
pedagògics, és a dir en una hora de classe d'una especialitat
instrumental, hi ha dues places de mitja hora de classe com a mínim i 3
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places d'una hora de classe com a màxim.
9. Per als grups de sensibilització i iniciació s'estableixen 12 places per
grup.
10. Per als grups de llenguatge s'estableixen 15 places per grup
11. Els grups oberts de cant coral i conjunt instrumental no tenen límit de
places
12. Baremació de les sol·licituds de matrícula
a. Els alumnes que hagin finalitzat el curs 2021 - 2022 de formació,
tenen la plaça assegurada sempre que optin a un dels programes
de formació previstos al projecte educatiu de l'escola.
b. Criteris generals
i. Quan el domicili de l'alumne/a sigui a Sant Esteve de
Palautordera: 30 punts
ii. Si l'alumne/a té germans escolaritzats al l'EMMJPA, o
pares o tutors legals que hi treballen en el moment de fer
la sol·licitud: 10 punts

iii. Quan l'alumne/a, o el pare, mare, tutor/a en cas de
menors, siguin beneficiaris de la prestació de renda
mínima d'inserció (Renda Garantida de Ciutadania): 10
punts
iv. Quan l'alumne/a acrediti discapacitat igual o superior al
33%: 10 punts
c. Criteris complementaris
i. Quan l'alumne/a, opti per un dels programes formatius
que ofereix l'escola sempre que sigui menor de 18 anys:
25 punts
ii. Quan l'alumne/a formi part d'una unitat familiar que
disposi de carnet de família nombrosa o monoparental:
10 punts
Carrer Pare Casals 2. Sant Esteve de Palautordera
escola@emmpuigarabia.cat
663992268

iii. Quan hi ha altres membres de la unitat familiar que són
alumnes de l'Escola en el moment de fer la preinscripció:
10 punts
13. L'adjudicació de les noves places es farà seguint en primer lloc els
criteris generals. En cas d'empat s'aplicaran els criteris complementaris i
si finalment es manté la situació d'empat, es farà un sorteig.

