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Altres anuncis – Educació

ANUNCI de rectificació d'errades en el calendari del procediment d'admissió 
d'alumnes de les escoles municipals de música per al curs 2019-2020

RESOLUCIÓ de la presidència de l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona, de 30 d’abril de 

2019, per la qual es corregeix l’errada material al calendari del procés de preinscripció i 

matrícula per al curs 2019-2020 a les escoles municipals de música: Eixample – Joan Manuel 

Serrat, Sant Andreu – Mestre Pich Santasusana, Can Ponsic, Nou Barris i Can Fargues.

El passat 11 d’abril de 2019 es va establir per resolució de la presidència de l’Institut 

Municipal d’Educació de Barcelona el procediment d’admissió d’alumnes a les Escoles 

Municipals de Música: Eixample- Joan Manuel Serrat, Sant Andreu-Mestre Pich Santasusana, 

Can Ponsic, Nou Barris i Can Fargues per al curs 2019-2020.

Aquesta resolució estableix a l’Annex 1 el calendari del procés de preinscripció i matrícula.

S’ha advertit una errada material en relació amb la data de publicació de la relació d’inscrits 

prevista per al 24 de maig de 2019 (a partir de les 17:00). Enlloc de 25 de maig, ha de ser 

14 de maig de 2019.

D’acord amb l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu 

comú de les Administracions Públiques, escau rectificar aquest error material, de forma que:

On diu:

1. Data límit confirmació plaça de continuïtat a 
l’Escola de Música

25 d’abril de 2019

2. Publicació places vacants 26 d’abril de 2019

3. Calendari de preinscripció a places vacants

- Període de preinscripció Del 30 d’abril al 8 de maig de 2019

- Publicació de la relació d’inscrits (només al 
centre)

24 de maig de 2019 (a partir de les 
17.00)

- Exercici musical a partir dels 8 anys Del 17 al 23 de maig de 2019

- Publicació relació baremada de sol·licituds 28 de maig de 2019 (a partir de les 
17.00)

- Termini de reclamació a les relacions baremades Del 28 al 31 de maig de 2019

- Publicació relació d’alumnat admès 5 de juny de 2019

4. Calendari de matrícula dels nous admesos Del 5 al 14 de juny de 2019
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Ha de dir:

1. Data límit confirmació plaça de continuïtat a 
l’Escola de Música

25 d’abril de 2019

2.- Publicació places vacants 26 d’abril de 2019

3.- Calendari de preinscripció a places vacants

- Període de preinscripció Del 30 d’abril al 8 de maig de 2019

- Publicació de la relació d’inscrits (només al 
centre)

14 de maig de 2019 (a partir de les 
17.00)

- Exercici musical a partir dels 8 anys Del 17 al 23 de maig de 2019

- Publicació relació baremada de sol·licituds 28 de maig de 2019 (a partir de les 
17.00)

- Termini de reclamació a les relacions baremades Del 28 al 31 de maig de 2019

- Publicació relació d’alumnat admès 5 de juny de 2019

4.- Calendari de matrícula dels nous admesos Del 5 al 14 de juny de 2019

Barcelona, 30 d’abril de 2019.La presidenta de l’Institut d’Educació de Barcelona, Laia Ortiz 

Castellví.
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