
 

 
 

Formalització de matrícula per a alumnes de nova admissió   

- La matrícula es realitzarà seguint l’ordre del llistat definitiu d’admissió publicat el dia 18 
de juliol. 

- La  matrícula es formalitzarà de manera presencial i en el mateix moment s’assignaran els 
horaris i grups  de les assignatures en les que es matricula l’alumne/a així com 
l’especialitat/instrument* en el que iniciarà els seus estudis (*únicament alumnes admitits 
en Preparatori i 1r d’Ensenyances Elementals).  
 

- La informació de matrícula es podrà consultar a la pàgina web:  
 

https://www.societatmusicalalzira.org 
 

- La no formalització de la matrícula en el dia indicat serà entesa com a renúncia a la plaça. 
 

DOCUMENTACIÓ REQUERIDA PER A FORMALITZAR LA MATRÍCULA 

- Imprés de sol·licitud de matrícula totalment cumplimentat. 

- Imprés “Alta de Soci” cumplimentat per dues cares (en cas de que no siguen socis encara). 

- Resguard de pagament de la matrícula i de l’assegurança escolar (si vol obtindre els beneficis d’aquesta assegurança). 

- Fotocòpia del NIA de l’alumne (Nombre d’Identificació d’Alumne) que li facilitarà el seu centre escolar. 

- Imprés Ordre SEPA (adjuntant document acreditatiu de les dades bancàries on es domiciliaran els rebuts mensuals). 

- Fotocòpia de DNI de l’alumne, pare, mare o tutors legals i del llibre de familia. (si no es va presentar junt amb 

la sol·licitud d’admissió en el seu dia). 

 

Els impresos a omplir estaran disponibles per a la seua descàrrega a la pàgina web de la Societat Musical d’Alzira, encara 

que també es podran obtindre en el propi centre. 

PREUS GENERALS ESCOLA D’EDUCANDS 
 

Quota Soci    (Les quotes es cobren pel banc a inicis d’any als socis que continúen d’alta). 35,00 €/any 

Matrícula  (ensenyances no reglades) 45,00 €/curs 

*Matrícula bonificada per a fills de músics en actiu i músics en actiu de 

la Banda Simfònica, de l’Orquestra, Banda Jove i de l’agrupació “IBN 

JAFADJA”.   * La Junta Directiva es reserva el dret a contrastar estes condicions. 

 
22,50 €/curs 

Assegurança escolar (opcional) 5,00 €/curs 

 

La matrícula d’un alumne en l’Escola d’Educands de la Societat Musical d’Alzira implica que ha de ser o fer-se 

soci de la Societat Musical d’Alzira.  Si encara no ho és, es donarà d’alta quan es matricule.  

 

La quota de soci es carregarà anualment (entre gener i abril) en el compte bancari en el que es domicilie el pagament 

dels rebuts mensuals de les classes.  

 

La Societat Musical d’Alzira està declarada d’utilitat pública i per eixe motiu els socis poden deduir-se part de les 

aportacions com a soci (no com a alumnes) en el moment de realitzar la declaració anual de IRPF. 

 

Mentre no es manifeste per escrit el desig de causar baixa com a soci, seguirà tenint la condició com a tal. 

https://www.societatmusicalalzira.org/

