Ajuntament d’Alcoi
Educació
INSCRIPCIÓ MATRÍCULA
ESCOLA MUNICIPAL DE BELLES ARTS

CURS 2020-2021


SECRETARIA DEL CENTRE
Edifici EPSA-Viaducte
Passeig Ovidi Montllor núm. 1, planta baixa.
Telèfon: 96 554 54 91. (Atenció telefònica a partir del 2 de setembre. Horari de 17:30 a
20:30 h.)

 MATRÍCULA I PREINSCRIPCIONS PER A ALUMNES DE NOU INGRÉS AMB
CITA PRÈVIA:
https://citaprevia.alcoi.org
Horari i termini de matrícules de l'alumnat de la Secció Infantil: del 2 al 18 de setembre
de 17.30 a 20.30 h. (L’alumnat de la Secció Infantil no realitza prova d'admissió).
Horari i termini de la preinscripció per a la prova d'admissió de la Secció d'adults: del 2
al 15 de setembre: de 17.30 a 20.30 h. És obligatori realitzar la preinscripció per a poder
realitzar la prova d'admissió.
La PROVA D'ADMISSIÓ per als alumnes de nou ingrés es realitzarà el DIMECRES
16 de setembre, a les 18.30 h, a l'Escola de Belles Arts.
El curs s'iniciarà el DIJOUS 1 D'OCTUBRE DE 2020.
Per a demanar informació:
A/e: escolabellesarts@alcoi.org
Segueix-nos en Facebook: @escolabellesartsalcoi


SECCIÓ TEORIA I PRÀCTICA DE BELLES ARTS.
(Adults a partir de 14 anys)
Continguts que inclou:
-

Iniciació en Dibuix i Pintura i perfeccionament per als nivells intermedi i
avançat.

-

Preparatòria per a estudiants de Disseny, Enginyeria i Belles Arts en
matèries artístiques.

-

Tallers complementaris de tècniques d’expressió en Arts Plàstiques i Visuals.

-

Teòriques sobre Història de l’Art.
- GRUPS I HORARIS
o Grup nivell Adaptació (per a joves de 14 a 17 anys)
o Grup nivell Iniciació (a partir de 18 anys)
o Grup nivell Intermedi
o Grup nivell Avançat

Els horaris es confirmaran al setembre.


SECCIÓ INFANTIL EXPRESSIÓ PLÀSTICA I VISUAL
(Xiquets i xiquetes de 5 a 13 anys)
Continguts que inclou:
-

Iniciació en Dibuix, Pintura, Volum i Tècniques d’Expressió en Arts
Plàstiques i Visuals.

-

Activitats específiques per al desenvolupament de la creativitat.

-

Programa d’Educació Emocional a través de l’art aplicat en el grup de 5
anys.

-

GRUPS I HORARIS
o Grup A (Curs d’iniciació per a alumnes de 5 anys i alumnes de
nou ingrés de 6 anys)
o Grup B (alumnes de 6 a 8 anys)
o Grup C (alumnes de 8 a 9 anys)
o Grup D (alumnes de 10 a 13 anys). Dins d’aquest grup hi ha dos
subgrups:
o Grup D1 (alumnes de 10 anys).
o Grup D2 (alumnes de 11 a 13 anys).

Els horaris es confirmaran al setembre.


TAXES ENSENYAMENTS DE BELLES ARTS
Secció Teoria i Pràctica de Belles Arts: 87,42 € (un sol pagament quan es formalitza la
matrícula).
Secció Expressió Plàstica i Visual: 71,48 € (un sol pagament quan es formalitza la
matrícula).
El pagament de la matrícula es realitzarà abans de l’inici del curs. El seu impagament
impedirà la inscripció efectiva així com l’assistència a classe de l’alumnat segons
l’Ordenança Fiscal 2019.

