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Imatge d'un moment de la presentació de la sessió de presentació del curs 2019-
2020 de l'Escola Municipal d'Adults, dilluns 16 de setembre.

433 alumnes ja han començat les classes del curs 2019-2020 a les
escoles municipals d’Adults i de Música

Dimecres 18 de setembre de 2019

Les escoles municipals d’Adults i de Música de Castellar del Vallès han engegat
aquest mes de setembre el curs 2019-2020 amb un total de 433 alumnes inscrits en
alguna de les disciplines que s’hi imparteixen.

D’una banda, l’Escola Municipal de Música Torre Balada inicia el nou curs 2019-
2020 amb 163 alumnes inscrits.

Entre la formació musical que s’hi imparteix en diversos plans d’estudis hi ha
programes de diferents nivells, adreçats a infants i joves a partir de 3 anys, i també
propostes per a majors de 18 anys. Entre les novetats d’aquest curs destaquen un
taller d’ukele i un altre de cant. A més, també es pot participar de diferents grups i
combos (rock, latin, jazz, música de cambra, guitarres, vent, saxos, cant coral,
orquestres...).

El centre, que aquest curs celebrarà el 30è aniversari, manté oberta la inscripció a
les seves disciplines formatives. Per a més informació cal adreçar-se a la mateixa
escola, situada al carrer de Caldes, 56, de dilluns a divendres de 15.30 a 20.30 h i
dimarts i dijous també de 10 a 12 h, o bé enviar un correu electrònic a l’adreça
escolamusica@castellarvalles.cat.

D’altra banda, l’Escola Municipal d’Adults ha comptabilitzat fins al moment de
començar el nou curs un total de 270 inscripcions.

El centre ofereix estudis de formació instrumental de primer, segon i tercer nivell,
ensenyaments d’anglès, català, castellà i informàtica (novetat d’enguany), Graduat
d’Educació Secundària (GES), cursos de preparació per a les proves d’accés a
Cicles Formatius de Grau Mitjà i de Grau Superior, cursos de preparació per a les
proves d’accés a la universitat de majors de 25 anys i de 45 anys, un curs de
diversitat funcional (Necessitats Educatives Especials), un taller de literatura i les
càpsules “un cop de mà” (per a mares i pares d’alumnat comprès entre 5è de
primària i 4t d’ESO). Com a novetat, el centre impartirà el nivell 6 d’anglès, després
que l’any passat ja comencés a impartir el nivell 5 (amb equivalència de B1).

Cal recordar que l’Escola Municipal d’Adults de Castellar és centre de suport de
l’Institut Obert de Catalunya, fet que permet que els alumnes que volen aconseguir
el Graduat d’Educació Secundària obligatòria a distància puguin resoldre dubtes i
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problemes a través del centre castellarenc.

Les inscripcions per a qualsevol d’aquests cursos es poden formalitzar al mateix
centre (c. dels Pedrissos, 9) de dilluns a divendres de 9.30 a 12.30 hores i de 18.30 a
21.30 hores, fins al 30 de setembre.

El passat dilluns 16 de setembre, la Sala d’Actes d’El Mirador va acollir la sessió de
presentació del curs 2019-2020, en un acte en què els alumnes van poder conèixer el
funcionament de l’escola i quins són els estudis que duran a terme.

Podeu consultar les ofertes formatives d’ambdós centres al web municipal,
www.castellarvalles.cat.
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