
 

 



BASES QUE REXIRÁN O PROCESO DE MATRICULACIÓN NA ESC OLA MUNICIPAL DE 

MÚSICA DO EXCMO. CONCELLO DE LUGO PARA O CURSO 2017 /18 

 

1. Obxecto da convocatoria :  

As presentes bases teñen como obxecto regular o procedemento de admisión de alumnas/os na Escola Municipal de Música 

do Excmo. Concello de Lugo en convocatoria ordinaria, para o curso 2017/18. 

 

2. Número de prazas ofertadas: 

A Escola ofertará anualmente un número de prazas por especialidade instrumental. 

Ofértanse o seguinte número de prazas e carga lectiva semanal de cada un dos instrumentos e materias que a continuación se 

indican: 

 

BLOQUE A: 

- Frauta traveseira: 29 prazas 

- Clarinete: 65 prazas 

- Saxofón: 38 prazas 

- Fagot: 10 prazas 

- Trompa: 6 prazas 

- Trompeta: 20 prazas 

- Trombón: 20 prazas 

- Tuba-bombardino: 3 prazas 

- Percusión: 20 prazas 

- Gaita: 24 prazas 

- Pito Pastoril galego: 7 prazas 

- Piano: 10 prazas  

As clases nos instrumentos anteriormente sinalados serán compartidas, con 3 alumnas/os como máximo, ou individuais con 

horario reducido. 

 

BLOQUE B: 

Clases individualizadas de calquera dos instrumentos do bloque A: só se impartirán no caso de dispoñibilidade horario, tanto de 

aulas coma de docentes. 

 

BLOQUE C:  

- Música e movemento: 108 prazas (36 prazas en Música e movemento 1- nados no ano 2013, e 72 prazas en Música e 

movemento 2-nados en 2012). 

- Formación Básica: 120 prazas (75 prazas en Formación Básica 1 –nados no ano 2011, e 45 en Formación Básica 2-nados no 

ano 2010). 

- Linguaxe musical (de 8 a 16 anos): 180 prazas 

- Formación de adultos (a partir de 16 anos e sen límite de idade máxima): 90 prazas 

- Improvisación: 14 prazas 

- Informática musical e gravación de edicións e son: 6 prazas 

 

BLOQUE D: requirase estar en posesión duns coñecemento mínimos e un informe favorable do mestre da materia 

- Big Band: 15 prazas 

- Grupo de clarinetes: sen limitación de prazas 

- Grupo de clarinetes infantil: sen limitación de prazas 

- Grupo de saxofóns: sen limitación de prazas 

- Banda: sen limitación de prazas 

- Banda infantil (menores de 12 anos): sen limitación de prazas  

- Coro moderno: sen limitación de prazas 

- Grupo tradicional: sen limitación de prazas 



 

- Charanga: 15 prazas 

- Grupo de pandeiretas: sen limitación de prazas 

- Círculo de tambores: 15 prazas 

- Grupo de percusión tradicional: 7 prazas 

- Grupo de metais: sen limitación de prazas 

- Grupo Didáctico de Pito Pastoril: 10 prazas 

- Percusión de Banda: 10 prazas 

- Aula de Ténica Base Metal Grave: sen limitación de prazas 

 

3. Requisitos das/os interesados: 

Para poder ser admitidas/os na selección, as/os interesadas/os deberán ter unha idade mínima de: 

- Bloque A: 8 anos cumpridos antes do 31 de decembro de 2017 

- Bloque B: 8 anos cumpridos antes do 31 de decembro de 2017 

- Bloque C: idades establecidas no punto 2.3 

- Bloque D: a partir de 6 anos e cuns coñecementos mínimos demostrables e informe favorable do profesor/a 

As idades establecidas deberán estar cumpridas antes do 31 de decembro do ano de inicio do curso escolar. 

 

4. Criterios de adxudicación de prazas :  

Establécense por orde os seguintes criterios de adxudicación de prazas: 

1.- Alumnado da Escola Municipal de Música matriculado durante todo o curso anterior á presente convocatoria para o mesmo 

instrumento que se solicita que non excedera dos 6 anos de permanencia en calquera instrumento. 

2.- Alumnado da Escola Municipal de Música matriculado durante todo o curso anterior á presente convocatoria en Formación 

Básica 2, que solicita instrumento por primeira vez. 

3. Alumnado da Escola Municipal de Música matriculado durante todo o curso anterior á presente convocatoria en Linguaxe 

Musical ou Formación de Adultos. 

4.- Alumnado de nova inscripción. 

5.- Alumnado da Escola Municipal de Música matriculado durante todo o curso anterior á presente convocatoria que desexe 

cambiar de instrumento e non excedera os 6 anos de permanencia en calquera instrumento. 

6.- Alumnado da Escola Municipal de Música que xa excedera os 6 anos de permanencia en calquera instrumento.  

7.- Alumnado con segundo instrumento. 

O alumnado xa matriculado na Escola terá un prazo para reservar a súa praza para o seguinte curso; o alumnado que non se 

matricule en dito prazo non terá dereito a reserva de praza e pasará a ter a consideración de novo alumno/a. 

  

Todo o alumnado admitido deberá presentarse para a elección horaria. Non terá ningún efecto a orde de matriculación nin na 

obtención de praza nin na elección horaria, sendo o sorteo por letra a única fórmula válida. No caso das clases compartidas de 

instrumento, será o profesor da materia o que determine e diferencie os grupos por nivel ou idade do alumno/a. 

Procederase a aplicar o sorteo por letra en cada un dos criterios sinalados anteriormente. 

Establecerase unha listaxe de agarda xeral, sendo citado o alumnado ao inicio do curso en reunións extraordinarias para a 

escolla de entre as vacantes de todas as especialidades instrumentais, sempre pola orde do sorteo por letra. 

A escolla de clase de instrumento individual do bloque B (Clase individual de 1 hora) nas materias instrumentais, quedará 

supeditada a existencia de prazas vacantes na especialidade, ou ben a criterios de individualización pedagóxica por necesidades 

educativas específicas, sempre coa debida xustificación de ditas necesidades e informe positivo da Xefatura de Estudos da Escola. 

 

5. Forma e prazo de presentación de solicitudes:  

As solicitudes das persoas interesadas presentaranse no Rexistro Xeral do Concello de Lugo ou en calquera dos medios 

establecidos no artigo 16.4 da Lei 39/15, de 1 de outubro, de Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, nos 

seguintes prazos: 

 

- Alumna/os da Escola con reserva de praza: do 19 de abril ao 19 de maio de 2017  

- Alumna/os de novo ingreso: do 22 de maio ao 28 de  xuño de 2017 



As persoas interesadas deberá presentar: 

a) Solicitude en modelo específico debidamente cumprimentado. No caso de alumnas/os menores de idade a solicitude deberá 

ir asinada pola nai, pai, ou persoas que representen legalmente a/o menor. 

b) Fotocopia do DNI da persoa interesada maior de idade, ou da nai ou pai, ou persoas que representen legalmente á nena ou 

neno no caso de menores de idade. 

c) Certificación bancaria da conta onde se desexe  domiciliar  o pagamento  dos recibos pola utilización do servizo municipal da 

escola municipal de música onde apareza titular e número de conta. 

d)  1 fotografía tamaño carné da/o alumna/o pegada na folla de solicitude no recuadro de foto, folla traseira. 

 

6. Resolución: 

Valoradas as solicitudes recibidas segundo os criterios establecidos no apartado 4, procederase á publicación das listaxes 

provisionais de alumnado admitido, excluido e de agarda, establecéndose  un prazo de 10 días naturais no que as persoas interesadas 

poderán realizar as alegacións que consideren oportunas. Resoltas as reclamacións, de ser o caso, procederase á publicación 

definitiva de listas, determinándose nas mesmas o día e hora no que se convoca ás/ós alumnas/os admitidos para a elección do 

horario de docencia de cada instrumento ou especialidade. 

A prioridade para a elección de horarios das/os alumnas/os, tanto de reserva coma de novo ingreso, determinarase pola misma 

orde na que figuran nas listas de admitidas/os tras a aplicación dos criterios establecidos para a adxudicación de prazas; o sorteo por 

letra determinará o apelido desde  o cal se adxudicarán as prazas. 

No caso de producirse renuncias de prazas ou baixas,  as vacantes ocuparanse coas/cos solicitantes que figuran na lista de 

agarda de cada instrumento ou  especialidade musical elexidos por rigorosa orde. 

Poderase presentar solicitude fóra do prazo establecido ata finais do mes de abril en curso de convocatoria, que se terán en 

conta sempre que existan prazas vacantes e  con informe favorable do profesor/a da materia. 

A renuncia expresa na praza ofertada pola Escola Municipal de Música implica a baixa da/o alumna/o na Escola, sempre e 

cando non esté matriculada/o noutro instrumento ou especialidade con asistencia ás clases da mesma. A baixa na escola non xerará 

efectos de reserva de praza para a matrícula na Escola no curso seguinte. 

 

7. Pagamento de taxas. 

O alumnado deberá aboar as taxas establecidas na Ordenanza fiscal municipal número 405 reguladora do prezo público pola 

prestación dos servizos da Escola Municipal de Música, con aplicación das bonificación e exencións establecidas a tal efecto nesa 

ordenanza e no RRI do centro. Serán gratuitas para o curso 2017-18 as materias de Banda e Banda infantil. 

7.1.Bonificacións: 

1.- O alumnado que sexa o terceiro ou posterior membro da unidade familiar que se matricula verá reducido o prezo nun 50 %. 

Esta bonificación realizarase tomando como referencia a taxa máis alta. 

2.- Estará exento do pagamento o alumnado que se matricule en estudos dun instrumento que poida ser obxecto dunha 

campaña de promoción por parte da escola, por tratarse dun instrumento dos menos populares. A decisión da elección do instrumento 

será tomada polo claustro de profesorado ou xefatura de estudos 

3.- O alumnado que pertenza a familias numerosas ou con ingresos anuais netos inferiores a 3.610 euros por membro da 

unidade familiar, terá dereito a unha redución do 25% na cota establecida para a prestación de servizos ou realización de actividades 

na Escola Municipal de Música. 

Para obter os beneficios que se sinalan nos parágrafos anteriores, o alumnado deberá presentar a solicitude correspondente no 

momento de efectuar a matrícula, achegando a documentación acreditativa das circunstancias que se alegan: 

- Libro de familia: copia compulsada das follas de todos os membros da unidade familiar. 

- Certificado da Axencia Estatal de Administración Tributaria no que consten as rendas de todos os membros da unidade 

familiar. 

 

8. Aplicación das bases: 

Todas as persoas solicitantes de praza na Escola Municipal de Música quedarán suxeitas ás bases desta convocatoria.  

Calquera criterio discrepante na interpretación destas bases resolverase a criterio dos órganos directivos da Escola, así como 

toda casuística non recollida nas mesmas. 

 


