
Estimades famílies. 

Vos fem arribar tota la informació referent al final del curs en l’Escola de Música José 
Mª Roig de la Unió Musical de Picanya, detallant dates i procediments.  

Estem vivint un final de curs mai imaginable, un trimestre complicat per a les famílies, 
alumnat i professorat. Amb l’esforç de totes i tots estem salvant-ho molt dignament. 
Vaja per davant el nostre agraïment per la confiança que han mantingut en la nostra 
escola. 

Per a  col·laborar  en aquesta situació de dificultat en moltes llars, la Unió Musical de 
Picanya ha realitzat un gran esforç econòmic, aplicant uns descomptes del 20% que 
han ocasionat un important desajust en el nostre balanç de comptes. 

Com sabeu, el professorat ha seguit contractat, realitzant el seu treball amb els mitjans 
que tenia al seu abast, ordinadors, tauletes electròniques, telèfons mòbils, etc. 
Adaptant-se a les circumstàncies. Totes les despeses d’administració, nòmines, 
assegurances socials, gestories, etc., s’han mantingut. 

 Si en situacions normals, les escoles de música sense ànim de lucre dependents de les 
societats musicals ja son deficitàries, concretament en la nostra de març a juny 
sumarem més de 9000 euros a eixe dèficit. 

Confiem en que la Conselleria d’Educació ens ajude a pal·liar amb la subvenció les 
grans pèrdues que ens ha ocasionat el COVID 19. Esperem i desitgem continuar amb 
il·lusió nostra tasca pedagògica, portant la música a les llars de Picanya.  

Ha estat un esforç que veritablement ha valgut la pena. Ens sentim feliços que la 
majoria dels alumnes estiguen finalitzant el curs i puguen ser qualificats com 
correspon, en especial l’alumnat que segueix la programació dirigida d’ensenyaments 
elementals, de primer a quart,  així com també estem contents per l’alumnat que 
confia en la nostra escola per a assistir a una ensenyança lliure, continuant amb les 
classes online fins a final de curs.  



Recordem que a l’Escola de Música José Mª Roig de la Unió Musical de Picanya es pot 
accedir a una ensenyança elemental dirigida i als posteriors cursos avançats seguint 
una programació recomanada, orientada a l’accés als conservatoris professionals i que 
permet donar el pas a les seccions de la Unió Musical. També es pot estudiar 
lliurement, desvinculant-se dels cursos i programació recomanada, aprenent música al 
ritme i temari desitjat sense tindre opció a aconseguir l’entrada en cap de les seccions 
de la Unió Musical de Picanya i per descomptat si no es desitja continuar amb els 
estudis professionals.  

MATRÍCULA 

Degut a la situació actual i per a poder avançar amb la matrícula, és molt important 
tindre en compte que, a diferència d’altres anys, tot l’alumnat del curs 
2019-2020 queda ja matriculat per al pròxim curs, a falta de l’elecció dels horaris. A 
continuació informarem de les dates.  Si algun alumne o alumna no continuara el 
pròxim curs, demanem que ens envie un correu electrònic comunicant la seua baixa 
a escuelamusicajosemariaroig@gmail.com abans del 30 de juny. 

Prolonguem el final de curs fins al 27 de juny,  establint així una última setmana, del 22 
al 27 de juny per a l’entrega de notes i tutories amb el professorat, que informarà de 
les pautes per a l’estiu i programarà el següent curs en virtut de cada cas concret. 
S’obriran dos períodes per a l’elecció d’horaris i per a les noves matrícules. Cada 
alumne tindrà un dia i una hora assignat que serà determinat  per la lletra que 
se sorteja en el Conservatori Professional de Torrent.  Com sempre, l’alumnat amb 
8 i 9 anys de primer curs de llenguatge musical i instrument serà el primer en 
triar horari. 

L’elecció d’horaris es realitzarà des del dilluns 6 fins al divendres 10 de juliol, de 17:00 
a 19:30 de la vesprada, de forma presencial i en tots el mitjans oportuns, en els locals 
de la Unió Musical de Picanya al Carrer Bonavista 2. Les persones que no poguen 
acudir al seu horari, seran matriculades telefònicament al finalitzar les matrícules del 
mateix día.

En les pròximes setmanes rebreu la vostra citació individual per correu 
electrònic. La matrícula per als nous alumnes serà des del dimecres 1 fins al 
divendres 3 de juliol, de 17:00 a 19:30, en el primer període de matrícula.  S’obrirà 
un segon període de matrícula des del dimarts 1 al divendres 11 de setembre, amb el 
mateix horari.  

Reiterant l’agraïment per la confiança en la nostra escola, esperem comptar amb tu 
per al proper curs. Rebeu una salutació ben afectuosa des de la Escola de Música José 
María Roig de la Unió Musical de Picanya.  




