
 
 

 

EXTRACTE DEL PROJECTE EDUCATIU DEL CENTRE (PEC) 

J.2. ACCÉS I MATRICULA 
 

2-CURS D'AMPLIACIÓ  D'ESTUDIS  (CADE´S): 
 

L'accés per als alumnes que han cursat el Grau Elemental en el Centre, serà directe, així com els 
alumnes matriculats el curs anterior en CADE. 
Totes dues matriculacions es realitzaran 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. 

 
 

Els alumnes de nou ingrés hauran de tindre compliments 13 anys dins de l'any en què es 
formalitza la matrícula. 
Se'ls realitzarà una prova d'accés la primera setmana de setembre, el contingut del qual es publica 
anualment en la web del Centre. 
La finalitat dels exercicis que consten les diferents proves d'accés, és comprovar que els aspirants 
posseeixen les aptituds necessàries que permeten el posterior desenvolupament de les seues 
capacitats artístiques i tècniques, la qual cosa ha de tindre's en compte en la valoració global 
d'aquests exercicis. 
Una vegada concloses les proves, es publica una llista per curs, en la qual consten els cognoms i 
nom dels aspirants, juntament amb la puntuació global obtinguda i el grup al qual accedeix a 
criteri del tribunal. 
Les inscripcions per a la  prova d'accés  es realitzaran la primera quinzena de juny. 

 
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, i les taxes corresponents a les  
mensualitats posteriors, seran les que  es regulen en les ordenances municipals. 


