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I CONCURS DE LLENGUATGE MUSICAL

1.Convocatòria
L’Escola Municipal de Música i Dansa de Formentera convoca la cel·lebració
del I Concurs de Llenguatge Musical el pròxim dia 4 de juny de 2019, que es durà a
terme en el mateix centre educatiu.
2. Categories
Les categories van lligades a la pogramació oficial de l’Escola:
•

Categoria A: 1r d’E.E. de Música

•

Categoria B: 2n d’E.E. de Música

•

Categoria C: 3r d’E.E de Música

•

Categoria D: 4rt d’E.E. de Música

•

Categoria E: 1r d’E.E de Dansa

•

Categoria F: 2n d’E.E de Dansa

3. Bases
- Participants: Podrà participar tot l'alumnat de l'Escola Municipal de Música i
Dansa de Formentera que estigui matriculat de Pogramació Oficial i Reglada dels
estudis.
- Format de la prova: La prova consitirà en la realització d’un examen tipus
test d’un total de 20 preguntes, de les quals les últimes 5 seran d’auditiva. Totes les
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qüestions a resoldre estan dins la programació de cada curs, per tant, cada examen estarà
adaptat al nivell de allò que s’hagui explicat a classe durant el curs escolar.
El temps màxim per a completar l’examen és de 45 minuts.
- Inscripcions: S’ha de presentar la següent inscripció degudament emplenada
al vostre professor tutor. La data límit per a presentar-la és dia 31 de maig de 2019.
-Jurat evaluador: El jurat estarà compost per el departament de llenguatge
musical i un membre de l’equip directiu. La decisió serà inapel·lable.
- Premis: Hi haurà un premi per a cada categoria.

