
 

PREMI EXTRAORDINARI DE PAS DE GRAU 2018 
L’escola de música del Centre Artístic Musical de Bétera convoca el “Premi Extraordinari de pas de grau 
2018” d’acord amb les següents bases: 

- Poden presentar-se tots/es els/les alumnes que varen aprovar l’examen de pas de grau durant el curs 
2017-2018, tant en la convocatòria de juny com en la de setembre, i que es troben matriculats al present 
curs en l’escola de música en alguna assignatura. 

- La prova consistirà en la interpretació d’una obra amb el corresponent instrument, amb 
acompanyament de piano, en cas que siga necessari. 

- Per presentar-se al premi caldrà omplir la instància que es troba a la secretaria del centre en l’horari 
habitual de la mateixa. Si els alumnes són menors d’edat caldrà que la sol·licitud la signen els pares, 
mares o representants legals. 

- El període per a presentar la instància acaba el 21 de setembre. 

- PIANISTA ACOMPANYANT: Per a la preparació del premi els alumnes podran assajar amb la pianista 
acompanyant de l’escola en l’horari establert per al mateix. Els alumnes entregaran les partitures de 
piano en secretaria conjuntament a la inscripció com a data límit les 20:00 hores del dia 21 de 
setembre. 

- El premi tindrà lloc el divendres 16 de novembre de 2018 a les 19,00 hores al saló d’assaig de l’escola de 
música. 

- Els aspirants actuaran per l’ordre que determine un sorteig, el resultat del mateix es publicarà al tauló 
d’anuncis de l’escola. 

- Els premis per als guanyadors seran els següents: 

1er PREMI 400 €                       2on PREMI 200 €                     3er PREMI 100 € 

(Tots a descomptar de la matrícula i mensualitats de l’escola) 

- Els premis podran declarar-se deserts en cas que el tribunal així ho estime. 

- El tribunal estarà format per qualificats professionals de la música amb relació amb el Centre Artístic 
Musical de Bétera i es publicarà abans del premi al tauló de l’escola. 

- La decisió del tribunal serà inapel·lable. 

- Durant la deliberació del tribunal tindrà lloc un concert a càrrec dels grups de l’assignatura de Música 
de Cambra de l’escola. 
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Bétera a  13 de juliol de 2018 


