La música ajuda a desenvolupar
la psicomotricitat.

VOLS ESTUDIAR
MÚSICA?
ARA ÉS EL

Millora la capacitat d’escoltar.
Forma persones empà9ques i
amb bones habilitats socials.
La música educa en valors,
millora l’autoes9ma i ajuda a
ser persones responsables.
Millora la competències en
idiomes.
Afavoreix el pensament lògic.
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“SI TOQUEM TOTS JUNTS, SONA MILLOR”

Beques musicals
curs 2017/2018

Ajuntament de Benaguasil
Unió Musical de Benaguasil

Millora l’ agilitat mental i
capacitat de reacció.

Amb la finalitat que tots els alumnes, independentment de les seues condicions econòmiques i
socials, puguen accedir als estudis de música, des del Centre d’Estudis de la Unió Musical de
Benaguasil vàrem signar un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Benaguasil mitjançant el
qual es facilitarà l’accés a estos ensenyaments a la nostra societat.
Quan es pot sol·licitar la beca? Del 2 al 31 de maig de 2017, a la Unió Musical de Benaguasil.
Qui pot sol·licitar la beca? Tots aquells alumnes a partir de 3 anys empadronats en Benaguasil i vulguen
cursar estudis musicals al nostre centre. També poden sol·licitar-la aquells que ja estan matriculats a la UMB.

Desenvolupa la sensibilitat
arFs9ca.

Més informació:
Unió Musical de Benaguasil. Plaça del Castell, 9 www.umbenaguasil.es
Mestres de música dels col·legis Asunción de Nuestra Señora i CEIP Luís Vives.

Ajuda a reﬂexionar, concentrarse i autoges9onar-se.
Fomenta la integració social.
En deﬁnitva, la música ens
ajuda a ser feliços i millor
persones.

T’animes a provar?
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Què cobreix la beca?
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A m b l a fi n a l i t a t q u e t o t s e l s a l u m n e s ,
independentment de les seues condicions
econòmiques i socials, puguen accedir als estudis de
música, des del Centre d’Estudis de la Unió Musical
de Benaguasil vàrem signar un conveni de
col·laboració amb l’Ajuntament de Benaguasil
mitjançant el qual es facilitarà l’accés a estos
ensenyaments a la nostra societat.

En què consisteix este
projecte conjunt solidari?
L’Ajuntament de Benaguasil becarà els alumnes que
desitgen estudiar música o estiguen estudiant ja al
nostre centre, tenint en compte els criteris establerts
en la convocatòria d’estes beques. La Unió Musical
cedirà l’instrument musical necessari als alumnes
becats durant la duració dels estudis i portarà un
seguiment dels mateixos per a que s’aprofiten al
màxim les beques ofertades.

La beca cobrirà les despeses de matrícula i les
mensualitats corresponents al curs 2016/2017, així
com el manteniment de l’instrument musical cedit a
l’alumne. Estes beques mai podran superar el cost de
la matriculació i les mensualitats de l’especialitat
cursada. La beca no serà compatible amb altres
destinades al mateix fi concedides per administracions
públiques o privades.

Qui pot sol·licitar la beca?
Tots aquells alumnes a partir de 3 anys que estiguen
empadronats en Benaguasil i vulguen cursar estudis
musicals al nostre centre. També poden sol·licitar-la
aquells que ja estiguen matriculats a la UMB.

Com puc sol·licitar la beca?
Deuràs entregar la següent documentació a la
secretaria de la nostra societat:
- Emplenar la sol·licitud de la beca, disponible a la
web umbenaguasil.es
- Fotocòpia del DNI i llibre de familia.
- Fotocòpia de: Certificat de vida laboral actualitzada,
certificat d’ingressos de treball o certificat de
serveis publics (INEM, S. Social…), 3 últimes
nòmines o pensió, Declaració de la renda
corresponent a l'últim exercici fiscal. Per últim, en
cas de ser treballador autònom declaració de l’IVA
del trimestre anterior a la data de sol·licitud.

Quan es pot sol·licitar la beca?
Des del 2 al 31 de maig. Durant el mes de juny es
publicarà la llista d’alumnes beneficiaris de les beques i
el percentatge de l’ajuda, els quals es matricularan
durant este mes

Per què és bo que estudie
música el meu fill?
Actualment són molts els estudis que demostren la
importància de la música en molts aspectes de la vida
de les persones com per exemple: educació, salut, vida
social, teràpia i un llarg etcétera.
L’educació musical pot repercutir molt possitivament
en la societat de Benaguasil, i és per això que volem
acostar i fer més accesible l’educació musical a tot el
poble. Que tots els xiquets i xiquetes de la localitat
tinguen l’oportunitat d’estudiar música és una forma
d’avançar tots junts de forma conjunta. A més a més,
són molts els motius que ens diuen que la música ha
de ser una part fonamental en la vida de tota la
societat.
El futur de qualsevol societat la trobem en els més
menuts, per això exposem una serie de raons per les
quals tots els xiquets i xiquetes deurien tindre
l’oportunitat d’estudiar en una escola de música.

