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Matrícula Curs 2022-2023 
 

Sobre la matrícula 
Pot fer-se a través del web d'Aula de so: www.auladeso.org.  

A/ Alumnat antic:  

> Cal fer reserva de plaça al llarg del mes de maig per a poder mantenir la condició d’antic alumne 
(50% bonificació de matrícula). 
> Les inscripcions s’hauran de formalitzar el mes de juny i els horaris provisionals es publicaran 
el mes de juliol.  
> Si es perd la condició d’antic alumne s’haurà d’abonar el 100% de la matrícula.  (82 eur per una 
assignatura i 100 eur per dues assignatures o més). 

> L’alumnat matriculat al programa oficial gaudiran de la reducció de matrícula estipulada i 
preferència en la tria d’horaris. 

 
B/ Alumnat nou: 
Si es formalitza la matriculació abans del 15 de juny gaudirà d’una reducció del 25% en l’import 
de la matrícula. 
 

HORARIS DE CLASSES INDIVIDUALS:  

El centre, d’acord amb professorat i alumnat, fa la proposta d’horaris per a les classes individuals, 
tenint en compte el número de matriculació. En cas de conflicte, l’alumnat inscrit a programa 
oficial tenen preferència sobre l’alumnat lliure en la tria d’horaris. 

* Les matrícules seran vàlides sempre que vagin acompanyades del corresponent justificant de 
pagament.  

* La data de matriculació serà aquella en què s’hagi efectuat el primer pagament (no la data de 
formalització de dades). El primer pagament inclou l’import de la matrícula i el primer rebut 
corresponent a cada modalitat. 
 
*El número i data de matriculació estableixen l’ordre de preferència per a triar horaris dins les 
franges assignades a cada edat. 
 
Horaris d’oficina: de dilluns a divendres i de 11:00 a 14:00 h. o de 16:30 a 20:30 h. 

 

Activitats d’estiu 

Ja està obert el termini d’inscripció per als cursos i activitats 
d’estiu, consulteu al web www.auladeso.org/estiu 

 
Novetats 2022-23 

Aula de cant líric, sensibilització per a nadons de 0 a 2 anys i 
Escola coral els dissabtes 

 

http://www.auladeso.org/
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PRE-INSCRIPCIÓ CURS 2022-23 
 

Com a professor/a us faig arribar aquest document com a orientació per a la pre-
inscripció per al curs 2022-2023 
 

El professor/a ______________________ de l’alumne/a:__________________________ 
 

* Cant coral:  Cor Infantil Sant Cugat  -  Escola Coral       
Cor Aglepta   -  Cor Nois   - Cor de Dama  
* Teatre Musical: Infantil  - Juvenil  - Avançat  - Adults    
* Llenguatge musical/harmonia:  Nivell a matricular _________ 
* Instruments: 

 Instrument:  ___________________   Nivell a matricular _________________ 
 2n Instrument:_________________   Nivell a matricular _________________  

* Conjunt: Combo  - Bandaula (Orquestra elemental   - Aula Jazz Orchestra  
- Grup de guitarres  
* Altres: Música electrònica   
 
Observacions. 
 

 

 

 
 

RESERVA DE PLAÇA CURS 2022-2023 
Entregueu aquest document a secretaria 

Jo,______________________________________________com a pare/mare/tutor/a de 
l’alumne/a:_____________________________________ 
Sol·licito reserva de plaça en aquestes matèries per al curs 2022-23: 
* Cant coral:  Cor Infantil Sant Cugat  -  Escola Coral       
Cor Aglepta   -  Cor Nois   - Cor de Dama  
* Teatre Musical: Infantil  - Juvenil  - Avançat  - Adults    
* Llenguatge musical/harmonia:  Nivell a matricular _________ 
* Instruments: 

 Instrument:  ___________________   Nivell a matricular _________________ 
 2n Instrument:_________________   Nivell a matricular _________________  

* Conjunt: Combo  - Bandaula (Orquestra elemental   - Aula Jazz Orchestra  
- Grup de guitarres  
* Altres: Música electrònica   

 
Signatura: 

 

 
A Sant Cugat del Vallès a ____de_________ de 2022. 
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ENQUESTA CURS 2021-22 
 
Us agrairem que en fer la pre-inscripció entregueu aquest full fent constar la vostra valoració de 
l’escola i aquells aspectes que creieu que cal millorar al nostre centre. La vostra opinió i 
suggeriments ens ajudaran a millorar el nostre servei. 

 
* Valora de 0 (molt malament, cal millorar) a  10 (excel·lent) els següents aspectes del centre. 
 

Infraestructura (edifici-aules-instruments) 

 Professorat 

 Secretaria 

 Direcció 

 Ambient al centre 

 Contingut treballat 

 Informació 

            Activitats 

            Altres..........................................................................     (especifiqueu)  

* Observacions, explica què caldria millorar d’aquelles àrees que has puntuat baix o d’altres 
aspectes que creguis que poden ser interessants, també podeu fer constar aspectes que valoreu 
de la nostra escola i equip.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


