
 
 
 

PREVISIÓ DE PLACES VACANTS D’INSTRUMENTS PER AL CURS 2019/20 
 

INSTRUMENT*  PREVISIÓ PLACES 

Violí a Santa Eulàlia (dimecres)**  3 

Violí a Prats (dimecres)  2 

Saxo a Olost (dilluns)  3 

Saxo a Prats (dilluns, dimarts, dijous)  1 infant / 2 adults 

Trompeta a Prats (dimarts, dijous)  2 

Clarinet a Sant Feliu (dimarts)  2 

Clarinet a Prats (dimarts, dijous)  3 

Guitarra a Prats (dilluns, dimarts, dimecres)  2 infants / 2 adults 

Guitarra a Santa Eulàlia (dimecres)  3 adults 

Guitarra a Oristà (dimarts migdia)  1 

Bateria a Prats (dilluns)  1 

Bateria a Alpens (dimarts)  1 

Piano a Prats (dilluns)  3 adults / 
infants pendent de 
confirmar 

 
*  Si us interessen classes d’instruments que no figuren a l’oferta, anoteu-ho a la sol·licitud 
d’inscripció. 
** Els dies entre parèntesis són orientatius. Si s’haguessin de canviar ho informaríem amb la 
màxima celeritat. 
 
Barems per l’adjudicació de places 
 

Criteris de prioritat: 
1) Proximitat al centre 

a) Empadronat a una població amb conveni amb l’Escola. (5 punts) 
b) Empadronat a una població del Lluçanès sense conveni amb l’Escola (2 punts) 

2) Pares, mares, fills o germans al centre (2 punts) 

Criteris complementaris (s’aplicaran en cas d’empat): 

1) Haver fet la preinscripció i no haver obtingut plaça el curs anterior (1 punt) 
2) Família nombrosa o monoparental (1 punt) 
3) Empadronat a la població on s’ofereix la plaça sol·licitada (1 punt) 

Si persisteix l’empat, l’ordenació de les sol·licituds afectades es farà per rigorós ordre d’inscripció. 

Tots els mèrits al·legats s’hauran d’acreditar documentalment al moment de la                     
inscripció. 
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