
 

 

EXTRACTE DEL PROJECTE EDUCATIU DEL CENTRE (PAC) 

J.2. ACCÉS I MATRICULA 
 

1-CURSOS PREELEMENTALS: 
 

Requisit: Alumnes de 4, 5, 6 o 7 anys complits l'any en què es formalitza la matrícula. 
 

Els alumnes del Centre realitzaran matrícula directa a la fi del mes de juny, en cas de no matricular- 
se en aqueix moment perdran el dret a la seua plaça havent de matricular-se al setembre si 
quedaren places vacants. 

 
Per als alumnes de nou ingrés, es realitzarà una inscripció la primera quinzena del mes de juny i es 
tindran en compte les següents prioritats per a elaborar la llista d'admesos: 

 
1r Inscripcions que havent-se realitzat dins del termini, tingueren algun germà estudiant en el 
centre. 
2n Inscripcions que havent-se realitzat dins del termini, siguen família nombrosa (Llei 40/2003, 
Capitule II, Articul 11), aportant la documentació requerida. 

 

En el cas d'haver-hi més demanda que places i les prioritats per a establir la llista no siguen 
suficient, es realitzarà un sorteig alfabètic la primera setmana de setembre, convocat pel Consell 
Escolar i amb caràcter públic. 

 
La llista d'admesos es farà pública la segona setmana de setembre. 
En cas de no cobrir-se totes les places, el Conservatori continuarà matriculant nou alumnat el mes 
de setembre. 

 

Si es produïra una vacant abans del 23 de desembre, se'ls comunicaria als alumnes que van 
quedar en llista d'espera i per rigorós ordre d'admissió havent d'abonar l'import total de la 
matrícula. A partir d'aquesta data no s'admetran alumnes. 

 

J.3. RENÚNCIA DE MATRÍCULA 
 

L'anul·lació o renúncia de matrícula s'haurà de formalitzar per escrit, emplenant el formulari 
corresponent de manera presencial en la secretaria del centre i en el departament d'Educació de 
l'Ajuntament o de manera en línia a través de la Seu Electrònica, abans del 15 de desembre, 
facilitant d'aquesta manera l'ingrés de l'alumnat que poguera estar en llista d'espera. Aquesta 
renúncia no li dona dret a la devolució de l'import abonat. 


