
 
 

 
PROPOSTA DE LA REGIDORIA D’EDUCACIÓ 

 
Assumpte:  aprovar el calendari de preinscripció i matrícula de la Coral Municipal  

curs 2022 – 2023 
 
Expedient: X2022002361 
 
La Regidoria d’Educació proposa portar a terme la gestió de les preinscipcions del nou 
alumnat a de la Coral Municipal d’Alella del 20 de juny al 11 de juliol de 2022, en les 
següents fases:  
 

 1ª fase: recollida de confirmacions de plaça de l’alumnat que ja està inscrit en a 
la Coral Municipal fins el 30 de juny de 2022.  
 

 2ª fase: recollir preinscipcions pel nou alumnat, del 20 de juny al 11 de juliol. Per 
atorgar plaça en cas que hi hagi més demanda que places, es proposa fer un 
sorteig el dimarts 12 de juliol, a les 10.15h a la Sala de Plens, ordenant la llista de 
preinscipcions tenint en compte els següents criteris. Els criteris són generals i 
poden sumar entre ells: 

 
 Nens i nenes empadronades a Alella_______________10 punts 
 Nens i nenes amb germans que ja assisteixen a un dels  
             cursos de la Coral ____________________________  5 punts 

  

     3ª fase: el dia 12 de juliol, desprès del sorteig, publicació definitiva de la llista d’ 
admesos. 
 
La llista d’espera resultant després del sorteig tindrà vigència al llarg del curs. 
 
A partir del 12 de juliol, en els cursos on hi hagi places vacants, les inscripcions es 
formalitzaran per rigorós ordre tenint en compte el registre d’entrada de l’Ajuntament. 
 
Es proposa una reunió inicial de curs per totes les famílies de l’alumnat inscrit a la 
Coral Municpal el dia 28 de setembre de 2022, a les 18h a la Sala Carquefou de 
l’Espai d’Arts Escèniques Casal d’Alella. 
 
Les classes s’iniciaran el dimecres 5 d’octubre de 2022 i finalitzen a finals del mes de 
juny de 2023. 
 
 
Per tot l’exposat, es proposa a l’Alcaldia l’adopció dels següents acords: 
 
 
PRIMER.-  aprovar el calendari de preinscripció i matrícula de la Coral Municipal del 
curs 2022 – 2023 
 
Document signat electrònicament. 
 
La regidora de l’Àrea d’Educació  
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