
SETMANA DE PORTES OBERTES PAEP 2017

El centre d’Estudis Unió Musical de Benaguasil ofereix a tots 

aquells interessats en presentar

ENSENYAMENTS PROFESSIONALS DE MÚSICA la possibilitat de 

coneixer el nostre centre. És per això

semana, aquells alumnes interessats podrán asistir en qualitat 

d’oient a les classes instrumentals i rebre també els consells del 

professorat del nostre centre.

Esta activitat no alterarà el funcionament ordinari de les nostres 

classes i estarà organitzada en funció del nombre de sol·licituds. 

Hi haurà un nombre limitat d’assistents ademesos.

També informar que per al dimecres 17 de maig està prevista 

una reunió informativa a les 20:00h. En aquesta reunió 

s’informarà sobre els continguts

com de la mecánica de la realització d’aquestes.

Inscripcions del 2 al 15 de maig

Realització del 22 al 26 de maig.

Preguem informen de l’assistència al següent formulari 

d’inscripció: 

https://docs.google.com/forms/d/1vnHfbtWQpoVPdNQ5CPzAb0

zKvrJTTyHQwWsshwvqPkA/edit
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El centre d’Estudis Unió Musical de Benaguasil ofereix a tots 

aquells interessats en presentar-se a les proves d’accés als 

ENSENYAMENTS PROFESSIONALS DE MÚSICA la possibilitat de 

coneixer el nostre centre. És per això que durant aquesta 

semana, aquells alumnes interessats podrán asistir en qualitat 

d’oient a les classes instrumentals i rebre també els consells del 

professorat del nostre centre. 

Esta activitat no alterarà el funcionament ordinari de les nostres 

i estarà organitzada en funció del nombre de sol·licituds. 

Hi haurà un nombre limitat d’assistents ademesos. 

També informar que per al dimecres 17 de maig està prevista 

una reunió informativa a les 20:00h. En aquesta reunió 

s’informarà sobre els continguts i estructura de les proves, així 

com de la mecánica de la realització d’aquestes. 

Inscripcions del 2 al 15 de maig. 

al 26 de maig. 

Preguem informen de l’assistència al següent formulari 

https://docs.google.com/forms/d/1vnHfbtWQpoVPdNQ5CPzAb0

zKvrJTTyHQwWsshwvqPkA/edit 
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que durant aquesta 

semana, aquells alumnes interessats podrán asistir en qualitat 

d’oient a les classes instrumentals i rebre també els consells del 

Esta activitat no alterarà el funcionament ordinari de les nostres 

i estarà organitzada en funció del nombre de sol·licituds. 

També informar que per al dimecres 17 de maig està prevista 

una reunió informativa a les 20:00h. En aquesta reunió 
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