
 
RESUM MATRÍCULA CURS 2018/2019 

 

Unió Musical de  Benaguasil Plaça del Castell, 8 – 46180-Benaguasil (Valencia) 
www.umbenaguasil.es // email: uniomusical@gmail.com 

 
 

DATES  
ESCOLA DE MÚSICA: Música per a “bebés”, Sensibilització Musical  i 1r Llenguatge Musical 

Música per a “bebés”  

Sensibilització Musical  3 anys (1r Educació Infantil) 

Sensibilització Musical  4 anys (2n Educació Infantil) 

Sensibilització Musical  5 anys (3r Educació Infantil) 

Sensibilització Musical  6 anys (1r Educació Primària) 

Sensibilització Musical  7 anys (2n Educació Primària) 

1r Llenguatge musical (A partir dels 8 anys) 

Del 4 de juny al 27 de juliol.  

ESCOLA DE MÚSICA DIA 

2n Llenguatge Musical Del 18 de juny al 27 de juliol 

3r Llenguatge Musical 

4t Llenguatge Musical 

ENSENYAMENTS PROFESSIONALS DIA 

1r Ensenyaments Professionals  Divendres 29 de juny matí 
2n Ensenyaments Professionals  Dilluns 2 de julio – matí 
3r Ensenyaments Professionals Dimarts 3 de juliol – matí 

4t Ensenyaments Professionals Dimecres 4 de juliol – matí 

5é Ensenyaments Professionals Dijous 5 de juliol – matí 

6é Ensenyaments Professionals Divendres 6 de juliol - matí 

 

 

HORARI DE LA SECRETARIA DEL CENTRE 
Juny: Del 4 de juny fins al 22 de juny de dilluns a divendres en horari de 12:00h a 13:00h i de 17:00h a 

20:00h. A partir del 25 de juny en horari de matí de 10:00h a 13:00h. 

Juliol: De dilluns a divendres de 10:00h a 13:00h.   

 

PROCEDIMENT DE MATRICULACIÓ 
Abonar les taxes de la matrícula d’una de les següents formes: 

- a la secretaria del centre en l’horari establert. 

- realitzar una transferència bancària amb l’import de la matrícula al següent número de compte: 

BANC SANTANDER: IBAN ES85 0030 3062 55 0000263271. En les dades de la transferència deurà 

constar el nom i cognoms de l’alumne i el curs en el que es matricula. 

 

IMPORTANT 
Sols es considerarà realitzada la matrícula una vegada abonada la mateixa. En el cas de realitzar 

transferència bancària s’haura de lliurar a la secretaria el resguard de pagament. 

 

NOVETAT 

A l’igual que l’any passat, per tal d’agilitzar el procés de matriculació per al curs 2018/2019 no caldrà 

comprar el sobre de matrícula. Tota la informació relativa a la mateixa la trobareu als taulers del 

centre i a la web de la societat (apartat Centre d’Estudis): umbenaguasil.es 

Si cal, en el moment de la formalització de la matrícula a la secretaria del centre s’actualitzaran dades 

tals com compte bancària, telèfons, correu electrònic… 


