Ajuntament d’Alcoi
Educació

INSCRIPCIÓ MATRÍCULA
DE L’ESCOLA MUNICIPAL DE BELLES ARTS

CURS 2016-2017



SECRETARIA DEL CENTRE

Edifici EPSA-Viaducte
Passeig Ovidi Montllor núm. 1, planta baixa.
Telèfon: 965 54 54 91. Horari de matrícules en setembre: de 18:00 a 20:00 hores.
E-mail: expressioplasticalcoi@hotmail.com



SECCIÓ TEORIA I PRÀCTICA DE BELLES ARTS.
(Adults a partir de 14 anys)

Continguts que inclou:
Iniciació en Dibuix i Pintura i perfeccionament per als nivells d’avançat.
Preparatòria per a dissenyadors/es i enginyers/es.
Preparatòria per a Grau en Belles Arts.
Tallers complementaris de tècniques d’expressió en Arts Plàstiques i Visuals.
La matrícula per als alumnes de la secció d’adults d’aquest centre es realitzarà durant
tot el mes de setembre i la preinscripció per als alumnes de nou ingrés podrà formalitzarse entre els dies 1 i 20 de setembre (ambdós inclosos) a la Secretaria del Centre.
La PROVA D’ADMISSIÓ per als alumnes de nou ingrés es realitzarà el DIMECRES 21
de setembre, a les 18:30 hores, a l’Escola de Belles Arts.
El curs començarà el DILLUNS 3 D’OCTUBRE



SECCIÓ INFANTIL EXPRESSIÓ PLÀSTICA I VISUAL
(Xiquets i xiquetes de 5 a 13 anys)
Continguts que inclou:
Iniciació en Dibuix, Pintura, Volum i Tècniques d’Expressió en Arts Plàstiques i
Visuals.
Activitats específiques de desenvolupament de la creativitat.
Programa d’Educació Emocional a través de l’art aplicat en el grup de 5 anys.
La matrícula per als alumnes d’aquest centre en l’especialitat d’Expressió
Plàstica i Visual estarà oberta durant tot el mes de setembre de 18 a 20 hores, a la
Secretaria del Centre. Cap la possibilitat que, si queden places vacants, puguen
matricular-se al llarg de l’any. No hi ha prova d’accés per obtindre una plaça en aquesta
secció.
El curs començarà a partir del DILLUNS 3 D’OCTUBRE de forma escalonada
segons els grups.



HORARIS
SECCIÓ TEORIA I PRÀCTICA DE BELLES ARTS. (ADULTS)
Les classes per als nivells d’iniciació, mitjà i avançat tindran l’horari de 18.30 a 21.00
hores, de dilluns a divendres.
Nota: Flexibilitat d’horaris. Parlar amb el professorat.
SECCIÓ EXPRESSIÓ PLÀSTICA I VISUAL (INFANTIL)
Grup A (5 anys)
Horari: dimecres i dijous, de 17.15 a 18.15 hores.
Grup B (6 a 7 anys)
Horari: dilluns, dimarts i divendres, de 17.15 a 18.15 hores.
Grup C (8 a 10 anys)
Horari: dilluns i dimecres, de 18.30 a 20.00 hores i divendres, de 18.15 a 19.15 hores.
Grup D (11 a 13 anys)
Horari: dimarts i dijous, de 18.30 a 20.00 hores i divendres, de 19.15 a 20.15 hores.
Nota: Flexibilitat d’horaris. Parlar amb el professorat.



TAXES ENSENYAMENTS DE BELLES ARTS
Secció Teoria i Pràctica de Belles Arts”: 84,44 € (un sol pagament)
Secció Expressió Plàstica i Visual: 69,05 € (un sol pagament)
Les famílies nombroses tindran una bonificació del 50%.
Visita els blogs de l’escola:
Secció adults:

http://bellesartsalcoi.blogspot.com

Secció infantil:

http://expressioplasticalcoi.blogspot.com

