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DENUNCIA§ MATRICULA§INFR§LLOC DELS FETS§

DATA§ HORA§COGNOMS / NOM§

E081604541§
E082404234§
E082404348§
E082404402§
E082404422§
E090600215§
G09200964§
P08518542§
G09200267§
P08551568§

08-12-20§
08-12-19§
08-12-22§
08-12-23§
08-12-24§
09-01-10§
09-01-03§
08-12-10§
08-12-30§
08-12-30§

B-5346-KY§
B-5346-KY§
B-5346-KY§
B-5346-KY§
B-5346-KY§
B-2752-US§
B-7563-PW§
0028FPX§
1491BGY§
3235CXL§

2070§
2070§
2070§
2070§
2070§
2070§
2174§
2174§
2061§
2213§

ANTONI TORRELLA, D,65§
ANTONI TORRELLA, D,61§
ANTONI TORRELLA, D,44§
ANTONI TORRELLA, D,65§
ANTONI TORRELLA, D,15§
ARQUIMEDES, D,238§
COMTE DÈGARA, DEL,8§
NÚRIA, DE,1133§
SANT MARC, DE,40§
ÀNGEL SALLENT, D,78§

05-36§
05-01§
06-28§
06-06§
05-25§
06-03§
11-53§
11-50§
03-46§
11-15§

LOPEZ RUIZ JOSE§
LOPEZ RUIZ JOSE§
LOPEZ RUIZ JOSE§
LOPEZ RUIZ JOSE§
LOPEZ RUIZ JOSE§
LOPEZ VAZQUEZ CONCEPCION§
LUNA MARTIN OLGA§
MARTINEZ ARIAS OSCAR DANIEL§
MELICH SOLOMANDO FRANCISCO§
POP RADU§

IMPORT#
20,00#
20,00#
20,00#
20,00#
20,00#
20,00#
60,00#
60,00#
60,00#
60,00#

DENUNCIA§ MATRICULA§INFR§LLOC DELS FETS§

DATA§ HORA§COGNOMS / NOM§

P08497287§
PC8516616§
G08199710§
P08515670§
P08552759§
E080207601§
E080207614§
E081104075§
E081104166§

08-12-13§
08-11-03§
08-12-11§
08-12-09§
08-12-30§
08-12-10§
08-12-11§
08-12-01§
08-12-05§

5115FDC§
8655CVG§
2633GFB§
B-9260-XB§
B-0420-VG§
8493BMS§
8493BMS§
8493BMS§
8493BMS§

2090§
2174§
2167§
2061§
2174§
2071§
2070§
2070§
2070§

MANRESA, DE,124§
FARADAY, DE,151§
VINT-I-DOS DE JULIOL, DEL,120§
MARIA AUXILIADORA, DE,199§
FARADAY, DE,151§
BLASCO DE GARAY, DE,56§
DOCTOR SALVÀ, DEL,10§
COMTE DÈGARA, DEL,14§
COMTE DÈGARA, DEL,14§

12-20§
09-45§
09-21§
06-35§
05-56§
12-39§
09-48§
10-15§
10-17§

IMPORT#

RASCON VIEDMA JUAN§
ROQUE RESINA FRANCESC XAVIER§
SANCHEZ MORENO PEDRO§
TAGHI MOHAMED§
TEBAR DOMINGUEZ ALBERT§
UBACH AGUADO LAURA§
UBACH AGUADO LAURA§
UBACH AGUADO LAURA§
UBACH AGUADO LAURA§

48,00#
60,00#
60,00#
60,00#
60,00#
20,00#
20,00#
20,00#
20,00#

Terrassa, 27 de maig de 2009.
El recaptador municipal, Miquel Àngel
Gamell i Farré.
022009017665
A

Terrassa
Serveis Econòmics

Tiana

23§
24§

EDICTE

EDICTE
Referència: Notificació dactes de tràmit i
resolucions dexpedients sancionadors i de
recursos de reposició.
Pel present edicte, es notifica a les persones relacionades a continuació, els actes de
tràmit de la fase dinstrucció, la resolució
dels expedients sancionadors i dels recursos
de reposició presentats contra les notificacions de denúncies i sancions, per infraccions tipificades en la Llei sobre Trànsit, Circulació de Vehicles de Motor i Seguretat Viària, en compliment del previst en els articles
59.4 de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú, per haver resultat
infructuosos els intents de notificació personal domiciliària, ja sigui per desconeixement
del seu domicili o per absència en el moment
de practicar-se les notificacions, servint de
notificació en forma amb plena virtualitat
legal daquest acte, així com de les successives actuacions fins el termini dels procediments:
NOM I COGNOMS§

EXPEDIENT§

DENÚNCIA#

A. MORERA CHICANO§
J. MARTIN MORO§
H. MARTIN RODRIGUEZ§
J. PEREZ RAMOS§
F. J. GOMEZ LOZANO§
J. PEREZ CASTEJON SANTAMARIA§
CELSUS CONSULTING SL§
N. R. ROMAN RODRIGUEZ§
J. A. AMATE LOPEZ§
P. RODRIGUEZ ESCUDERO§
M. AMRAN§
A. CORTES MORENO§
D. SAEZ MARTINEZ§
J. M. SANCHEZ TORRALBO§
F. FERNANDEZ ORTEGA§
I CAMPOS MARTINEZ§
E. GANDARA GIL§
F. MORALES HERENCIA§
J. MONTESO ALBAJARA§
H. SIHAI§

Q8T/ 7820§
Q8T/ 8492§
Q8T/ 8511§
Q8T/ 8516§
Q8T/ 8518§
Q8T/ 8530§
Q9J/ 0184§
Q9T/ 0220§
Q9T/ 0222§
Q9T/ 0372§
Q9T/ 0388§
Q9T/ 0632§
Q9T/ 0716§
Q9T/ 0848 A§
Q9T/ 1079§
Q9T/ 1212§
Q9T/ 1270§
Q9T/ 1388§
Q9T/ 1539§
Q9T/ 1928§

PC807237R#
P08514390#
PC8548526#
P0807873R#
P0807876R#
P0804560R#
PJ8491759#
G09200745#
P08509691#
P09524656#
P09010082A#
P08505983#
P08500015#
PC8511130#
P08459717#
PC8499219#
P09523855#
EC80904353#
P08520519#
PC8438239#

Terrassa, 27 de maig de 2009.
La Secretària dels expedients sancionadors, Joana Garcia i Pastor.
022009017666
A

Havent superat el concurs oposició convocat per proveir en propietat dues places de
guàrdia de la Policia Local daquest Ajuntament, han restat nomenats funcionaris en
pràctiques daquest Ajuntament com a agents
de la Policia Local, subescala de Serveis
Especials, el Sr. Francesc Robert Guerrero
Latrilla i el Sr. Adolfo Neira Gabaldón. (exp.
443 i 444/09).
La qual cosa es fa pública als efectes pertinents.
Tiana, 21 de maig de 2009.
LAlcalde, Emili Muñoz Martínez.
022009017441
A

Tiana
En el dia davui sha dictat per lalcaldia la
següent resolució:
Finalitzat el termini de presentació
dinstàncies del concurs oposició lliure per a
la contractació en règim laboral fix duna
plaça dAuxiliar Administratiu/va dAdministració General daquest Ajuntament, aquesta
Alcaldia, en el dia davui, ha dictat resolució
aprovant la següent llista provisional daspirants admesos i exclosos:
Aspirants admesos
AGUDO §
ALCARAZ §
BORRÀS§
BUENO §
CASALS§
CASTELL§
CASADEJÚS §
CLOS§
DELGADO§
DURAN§
DURÁN §
GUIU§
GUTIÉRREZ§
HERVÀS§
MOLINA§
MORENO§
MAS §
ORTEGA§
PARRA§
PRATS§
PUJOLRIU §
RUIZ§

MOLANO §
SANTAFÉ§
GARCÍA§
NIETO §
PARERA§
VILA§
ANDRÉS§
TRIADO§
CRUZ§
BARRAGAN§
ANDALUZ§
ELICES§
MARTOS§
CAMACHO§
GONZÁLEZ§
SANTIAGO§
ROMEU§
DÍAZ§
SERRALLONGA§
RIBAS§
RAGA§
LOPEZ §

MARÍN§
ALVAREZ§

EDUARDO#
ESTHER#

Aspirants exclosos
(Per no acreditar la possessió de la titulació suficient exigida a les bases).
1. Fernandez Sanchez, David.
2. Rodriguez Velasco, Montserrat.
Lesmentada llista provisional sexposa al
públic per termini de deu dies a comptar des
de lendemà de la publicació daquest Edicte
en el B UTLLETÍ O FICIAL DE LA P ROVÍNCIA , als
efectes de possibles al·legacions, restant
aprovada definitivament i de forma automàtica, pel cas de no presentar-sen. (Exp.
1170/08).
Tiana, 25 de maig de 2009.
LAlcalde, Emili Muñoz Martínez.
022009017478
A

Torelló

EDICTE

1§
2§
3§
4§
5§
6§
7§
8§
9§
10§
11§
12§
13§
14§
15§
16§
17§
18§
19§
20§
21§
22§

TEROL§
VALERO§

LAURA#
YOLANDA#
EMMA#
ROSARIO#
ANNA#
GEMMA#
LLUÍS#
CARLES#
SERGI#
TERESA#
JOSE EDUARDO#
ESPERANÇA#
PATRICIA#
VANESA#
LIDIA#
MARTA#
Mª TERESA#
ANGEL MARIA#
LAURA#
MONTSERRAT#
CHANTAL#
SANDRA#

ANUNCI
Durant el termini dinformació pública ha
estat exposat lexpedient relatiu a laprovació
inicial del Reglament regulador del servei
municipal dEscola de dibuix i altres arts
plàstiques.
Transcorregut el termini sense que shagin
formulat reclamacions ni suggeriments, lacord daprovació inicial ha esdevingut definitiu.
El text del Reglament esmentat és el que es
transcriu a continuació i que sha tramès al
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de Barcelona
per a la seva publicació.
Contra les resolucions de referència, que
són definitives en via administrativa, es podrà
interposar, en el termini de dos mesos a
comptar des del dia següent al daquesta
publicació, recurs contenciós administratiu
davant la Sala contenciosa administrativa del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
No obstant això, es podrà interposar qualsevol altre que es consideri convenient.
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REGLAMENT MUNICIPAL DEL SERVEI DE LESCOLA
DARTS PLÀSTIQUES
1. Objecte del reglament. Marc legal
competència
Mitjançant aquest Reglament es regula el
règim jurídic que guiarà lEscola dArts Plàstiques de titularitat municipal.
LEscola dArts Plàstiques desenvoluparà
les seves activitats a les instal·lacions del
Carrer dOrís, 7 de Torelló.
Aquest Reglament, per tant, se centra en la
regulació de les actuacions que durà a terme
lEscola dArts Plàstiques.
En el marc de la legislació vigent, lAjuntament de Torelló assumeix les seves competències en matèria de foment de leducació
i la cultura en ús de les facultats atribuïdes a
larticle 28 de la Llei 7/1985, de 2 dabril,
reguladora de les Bases de règim local i larticle 71 del Decret legislatiu 2/2003, de 28
dabril, Text refós de la Llei Municipal i de
Règim Local de Catalunya.
2. Descripció del servei
LEscola dArts Plàstiques té la finalitat de
crear i consolidar la sensibilització, la formació i la pràctica de les arts plàstiques, convertint a la ciutadania en protagonista duna
activitat.
Per aconseguir aquesta finalitat lEscola
dArts Plàstiques ha de:
* Desenvolupar una oferta formativa
àmplia i oberta, flexible i de qualitat, que
pugui atendre la diversitat dinteressos i
necessitats dels ciutadans del municipi i que
estigui arrelada al territori. Quan ens referim
a diversitat volem dir que ha de permetre
escolaritzar alumnes amb necessitats educatives especials i potenciar els alumnes amb
expectatives de professionalització, sense
oblidar que ens estem adreçant a tota la ciutadania.
* Engegar projectes de recerca per fomentar el desenvolupament professional del professorat.
* Ser un dinamitzador cultural del municipi promovent la vinculació amb lentorn
social i cultural. Lescola ha de ser el referent
municipal tant en lacció educativa com en
la sensibilització de les arts plàstiques.
* Daugmentar la capacitat de recepció
dalumnes, de manera que el nombre dalumnes del centre sigui com a mínim l1% de
la població del municipi.
* Pensar que loferta educativa sha dadreçar a tota la comunitat: infants, joves i
adults. Per tant cal tenir-ho en compte en el
moment de planificar-la.
* Incloure en loferta formativa un ampli
ventall de disciplines artístiques relacionades
amb les arts visuals i plàstiques.
* Fomentar i planificar loferta per tal que
es puguin realitzar impactes socials: exposicions, conferències, concursos, mostres,
publicacions...
* Impulsar i reforçar lacció tutorial, les
coordinacions i els claustres. Cal que siguin
els eixos principals de lescola per tal de
donar una qualitat de servei.

Els programes que es poden impartir, sagrupen segons els criteris següents:
* Programes de tipus Inicial que tenen
com a objectiu iniciar en leducació artística.
* Programes de tipus Aprenentatge Bàsic
que tenen com a objectiu ladquisició duna
competència tècnica bàsica.
* Programes tipus Aprenentatge Avançat
que tenen per objectiu, aprofundir en la formació necessària per tal de garantir els
coneixements i tècniques avançades en la
formació de lartista.
* Les activitats formatives es poden agrupar seguint la tipologia de cursos següents:
1. Cursos anuals en els àmbits de pintura,
escultura, dibuix, còmic, tapís, disseny, ceràmica, plàstica i altres propis de les arts plàstiques.
2. Tallers monogràfics en els àmbits de la
fotografia, vídeo, serigrafia, escultura, pintura, dibuix, restauració, art floral, cuina, tèxtil
i altres propis de les arts visuals i plàstiques.
3. Cursos destiu per a infants i joves.
4. Tallers de plàstica per escoles i entitats
* Organitzar conferències, exposicions,
mostres, concursos i altres actuacions amb
lobjectiu de promoure la cultura artística,
visual i plàstica en el municipi.
3. Oferta de places
El nombre de places màxim que lEscola
dArts Plàstiques oferirà serà el següent:
* Cursos de nivell inicial: 60 places.
* Cursos de nivell bàsic: 60 places.
* Cursos de nivell avançat: 40 places.
* Seminaris, monogràfics i altres tallers
(restauració, patchwork, art floral, fotografia,
cuina, pintura sobre seda, etc). No sestableix
un màxim de places per aquests actuacions i
només queda limitat per la capacitat de les
instal·lacions.
* Pels tallers de plàstica a les escoles i els
cursos destiu tampoc es limita el nombre
dalumnat total que es pugui donar servei.
* El nombre mínim dalumnes que podrà
acollir una aula i professor es fixa en 5 alumnes i el màxim en 15.
* El nombre mínim dalumnes matriculats
que lescola haurà de cobrir durant un curs
en el període dels propers quatre anys es fixa
en l1 % de la població inscrita en el Padró
municipal, per sota daquesta xifra lAjuntament es pot plantejar la continuïtat del servei.
(Els alumnes que cursin més duna activitat es
comptaran a efectes de matrícula una sola
vegada).
4. Aspectes organitzatius i pedagògics
El servei de lEscola darts plàstiques és
linstrument de lAjuntament de Torelló per
implementar la política de foment de lactivitat artística i cultural de la població.
LEscola dArts Plàstiques articularà el seu
projecte educatiu definint objectius, plantejant continguts conceptuals, procedimentals i
actitudinals i plantejant les activitats que permetin als ciutadans ser productors dactivitats
culturals, adequant les seves metodologies,
els seus materials i les seves formes davaluació a les edats i els interessos dels seus usuaris directes, amb el compromís datreure els

sectors que han estat tradicionalment allunyats de les pràctiques culturals.
Projecte curricular: lequip docent elaborarà el projecte curricular de centre orientat a
descriure els pactes educatius que estableix
amb els estudiants, bo i plasmant per escrit
els objectius, els continguts, la metodologia,
les formes davaluació i els materials que
orientaran cada matèria. Sestablirà una coordinació entre assignatures dels professors que
les imparteixen, així com una coordinació de
centre que vetllarà per la coherència de plantejaments entre tots els membres del claustre.
Atenció de lalumnat: Una de les tasques del
professorat fora de les hores de contacte amb
els alumnes, serà latenció a les famílies dels
infants o joves menors dedat. En aquest sentit
sestablirà una franja horària que ho permeti.
Admissió de lalumnat: En absència de
normativa supramunicipal específica per als
equipaments adreçats a la formació artística
lajuntament, com a titular del servei, podrà
introduir criteris dadmissió que garanteixin
les possibilitats daccés dels col·lectius als
quals sadreça loferta. La Regidoria deducació de lajuntament aprovarà el calendari,
procediments i criteris propis, en el moment
que ho consideri a proposta dels seus serveis
tècnics per tal dadaptar-los a la realitat del
moment. Els criteris a seguir en ladmissió de
lalumnat es detallen en lannex 1
5. Horaris datenció
LEscola dArts Plàstiques funcionarà de
dilluns a divendres en una franja aproximada
dactivitat de 17.00 a 21.00. Tot i així, es podrà
adaptar lhorari a les necessitats del servei.
6. Calendari del centre
Tindrà una durada d11 mesos lany (el
mes dagost serà de vacances). Les activitats
escolars amb els estudiants siniciaran a principis del mes doctubre i finalitzaran a finals
del mes de juny. Durant el mes de juliol i el
mes de setembre es duran a terme activitats
de formació del personal docent i delaboració dinformes i memòries i de preparació del
curs següent.
Abans de linici de curs lajuntament
comunicarà el calendari en el qual sespecificaran els períodes lectius i no lectius, així
com les festivitats de diversa índole que sapliquin.
7. Personal
El personal docent haurà destar en possessió de la titulació pertinent o bé acreditar
lexperiència necessària per impartir les
matèries o activitats a lescola.
El personal no decent es regirà per la normativa que reguli el sector.
Hi haurà un director o directora que serà
responsable de lorganització del servei.
8. Règim econòmic del servei
LEscola dArts Plàstiques es gestionarà de
manera indirecta per mitjà duna concessió
administrativa.
LEscola darts Plàstiques es finançarà amb
càrrec als pressupostos municipals i amb les
tarifes que sestableixin. Tot això, sens perjudici de lestabliment de convenis, acords o
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altres fórmules amb altres administracions
públiques, en el marc de la legislació vigent.
Les tarifes es publicaran anualment quan
saprovi lordenança per part de lAjuntament.
9. Disposició final
Aquesta ordenança entrarà en vigor a partir de la seva publicació al BUTLLETÍ OFICIAL DE
LA PROVÍNCIA de Barcelona i hagi transcorregut el termini de 15 dies hàbils des que shagi
comunicat laprovació lAdministració de
lEstat i a la Generalitat de Catalunya.
Torelló, març de 2009.
ANNEX 1.
Criteris generals dadmissió
Pels alumnes que el curs anterior no cursaven cap tipus densenyament a lescola:
Estar empadronat a Torelló: 20 punts.
Estar escolaritzar en algun centre deducació, infantil, primària o secundària del municipi: 10 punts.
Tenir germans en el centre: 10 punts.
Quan el pare o la mare, tutor o tutora,
siguin beneficiaris de lajut de la renda mínima dinserció, calculat en funció dels fills a
càrrec de la persona perceptora: 10 punts.
Discapacitat de lalumne o alumna: 10
punts.
Pel fet de formar part de família nombrosa:
10.
Per tal de resoldre situacions dempat que
es produeixen a laplicar els criteris de prioritat, sassignarà aleatòriament un número a
cada sol·licitud presentada i es farà públic en
la relació baremada de sol·licituds. El dia que
es determini sefectuarà un sorteig públic per
tal de determinar el número a partir del qual
es farà lordenació de les corresponents
sol·licituds en cas dempat. La secretària de
lajuntament o la persona en qui delegui,
donarà fe de lacte.
Torelló, 25 de maig de 2009.
LAlcalde, Miquel Franch i Ferrés.
022009017464
A

Torelló
ANUNCI
Durant el termini dinformació pública ha
estat exposat lexpedient relatiu a laprovació
inicial del Reglament regulador del servei
municipal dEscola de música.
Transcorregut el termini sense que shagin
formulat reclamacions ni suggeriments, lacord daprovació inicial ha esdevingut definitiu.
El text del Reglament esmentat és el que es
transcriu a continuació i que sha tramès al
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de Barcelona
per a la seva publicació.
Contra les resolucions de referència, que
són definitives en via administrativa, es podrà
interposar, en el termini de dos mesos a
comptar des del dia següent al daquesta
publicació, recurs contenciós administratiu

davant la Sala contenciosa administrativa del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
No obstant això, es podrà interposar qualsevol altre que es consideri convenient.
REGLAMENT MUNICIPAL DEL SERVEI DE LESCOLA DE
MÚSICA

1. Objecte del reglament. Marc legal
competencial
Mitjançant aquest Reglament es regula el
règim jurídic que guiarà lEscola de Música
de titularitat municipal.
LEscola de Música desenvoluparà les
seves activitats a les instal·lacions que lEscola Pública Dr. Fortià Solà té a lavinguda de
Pompeu Fabra, 6 de Torelló.
Aquest Reglament, per tant, se centra en la
regulació de les actuacions que durà a terme
lEscola de Música.
En el marc de la legislació vigent, lAjuntament de Torelló assumeix les seves competències en matèria de foment de leducació
i la cultura en ús de les facultats atribuïdes a
larticle 28 de la Llei 7/1985, de 2 dabril,
reguladora de les Bases de règim local i larticle 71 del Decret legislatiu 2/2003, de 28
dabril, Text refós de la Llei Municipal i de
Règim Local de Catalunya.
Així mateix en desplegament de larticle
39.5 de la Llei orgànica 1/1990, de 3 doctubre, pel qual es regula lordenació general
del sistema educatiu, té en consideració el
Decret 179/1993 de 27 de juliol pel qual es
regula la creació de les escoles de música i
dansa de Catalunya i el Decret 139/1994, de
3 de maig, que el modifica.
També es tindrà en compte el Reial Decret
389/1992, de 15 dabril, pel qual es regulen
els requisits mínims pels centres densenyaments artístics.
2. Descripció del servei
LEscola de Música Municipal té per finalitat facilitar laccés de la població a la sensibilització, la formació i la pràctica musical, així
com també a la dansa, especialment als
infants i joves de 4 a 18 anys amb la finalitat
de contribuir a leducació integral de les persones, a la formació artística al llarg de la
vida i a la cohesió social en el territori i alhora permetre linici de la professionalització.
Per poder aconseguir aquesta finalitat lEscola de Música ha de:
* Desenvolupar una oferta formativa
àmplia i oberta, flexible i de qualitat, que
pugui atendre la diversitat dinteressos i
necessitats dels ciutadans del municipi i que
estigui arrelada al territori. Quan ens referim
a diversitat volem dir que ha de permetre
escolaritzar alumnes amb necessitats educatives especials i potenciar els alumnes amb
expectatives de professionalització, sense
oblidar que ens estem adreçant a tota la ciutadania.
* Engegar projectes de recerca per fomentar el desenvolupament professional del professorat.
* Ser un dinamitzador cultural del municipi promovent la vinculació amb lentorn
social i cultural. Lescola ha de ser el referent

municipal tant en lacció educativa com en
la sensibilització musical.
* Realitzar la pràctica instrumental en grup
com a eina impulsora de laprenentatge que
permet la pràctica artística de lalumnat.
* Afavorir la presència dinstruments diversos i destils musicals.
* Daugmentar la capacitat de recepció
dalumnes, de manera que el nombre dalumnes del centre sigui com a mínim l1% de
la població del municipi.
* Pensar que loferta educativa sha dadreçar a tota la comunitat: infants, joves i
adults. Per tant cal tenir-ho en compte en el
moment de planificar-la.
* Incloure en loferta formativa un ampli
ventall de músiques. En aquest ventall cal
tenir en compte les músiques daltres ètnies i
cultures.
* Incorporar en loferta formativa algun
tipus densenyament de dansa, tot i respectant les activitats que en aquest sentit es
puguin fer en el municipi.
* Fomentar i planificar loferta a la creació
de formacions instrumentals.
* Impulsar i reforçar lacció tutorial, les
coordinacions i els claustres. Cal que siguin
els eixos principals de lescola per tal de
donar una qualitat de servei.
* Potenciar el Consell Escolar de lEscola
com a òrgan de participació i decisió del funcionament ordinari del centre.
Els programes que es poden impartir, sagrupen segons els criteris següents:
* Programes del tipus Sensibilització que
tenen com a objectiu iniciar en leducació
musical.
* Programes del tipus Aprenentatge Bàsic
que tenen com a objectiu ladquisició duna
competència instrumental o vocal, necessàries per a la seva participació en conjunts.
* Programes del tipus Aprofundiment que
tenen com a objectiu laprofundir en ladquisició duna competència instrumental o
vocal, necessàries per a la seva participació
en conjunts.
* Programes tipus Aprenentatge Avançat
que tenen per objectiu, procurar la formació
necessària per tal de garantir els coneixements que sexigeixen a les proves daccés
als cursos professionals del sistema reglat.
* Organitzar cicles de concerts, mostres
musicals i altres actuacions amb lobjectiu de
promoure la cultura musical en el municipi.
* Programes inicials i bàsics de dansa que
tenen com a objectiu iniciar-se en ladquisició dhabilitats en lexpressió corporal i musical.
3. Oferta de places
El nombre de places màxim que lEscola
de Música oferirà serà el següent:
* Cursos de sensibilització: 60 places.
* Cursos daprenentatge bàsic: 50 places.
* Cursos daprofundiment: 40 places.
* Cursos daprenentatge avançat: 30 places.
* Altres cursos com dansa, combo, cant
coral, activitats monogràfiques, etc: 100 places.

