
 

CONVOCATÒRIA AJUTS “CIUTAT D’ONTINYENT” 2021/2022 
El Conservatori Professional de Música d’Ontinyent, sota el patrocini de l’Excel·lentíssim 
Ajuntament d’Ontinyent,  convoca cada curs uns premis que reconeixen l’esforç del nostre 
alumnat i que fomenta l’afany per continuar els estudis musicals en un moment crític dels 
ensenyaments com és el pas de 4rt a 5é dels ensenyaments professionals. 
Les modalitats són: 

• VENT-FUSTA 
• VENT-METALL 
• CORDA-CANT 
• PIANO-PERCUSSIÓ 

Aquestes ajudes amb una quantia de 200 euros per cadascuna de les quatre modalitats 
convocades són directes a l’estudiant. 
 
REQUISITS PER A OPTAR ALS PREMIS: 
 Haver estudiat en el Conservatori d’Ontinyent els cursos 1r a 4rt d’ensenyament professional, 

i estar matriculat en 5é curs. 

 Simultaniejar els estudis de música amb els obligatoris segons indica la normativa sobre 
l’edat idònia per a realitzar-los: complir els 16 anys abans del 31 de desembre, és a dir, 
estar en 1er de Batxiller o Cicle formatiu corresponent a l’hora de 5é d’ensenyament 
professional. Cas que no hi haja alumnes en tal circumstància, es tindran en compte els 
següents supòsits en aquest ordre: 
1. alumnes que estiguen en 2n de Batxiller o cicle corresponent i 5é d’ensenyament 

professional 
2. alumnes que estiguen en 4rt d’ESO i 5é d’ensenyament professional 

 Tindre una mitjana d’expedient de 1er a 4rt d’ensenyament professional igual o major de 7. 

 Cas de donar-se empat tècnic en alguna modalitat, l’ajut es repartirà equitativament als 
candidats. 

Una vegada valorats els expedients corresponents, el Consell Escolar, reunit el dia 31 de gener 
de 2022, ha acordat atorgar els premis a: 
 

• Modalitat de Corda - Cant: Carla Juan Vallcanera (violoncel)  
• Modalitat  de Percussió - Piano: Alejandro Espinosa Cambra (piano)  
• Modalitat  de Vent-Fusta: Helena Vidal Revert (saxòfon)  
• Modalitat  de Vent-Metall: Alejandro Espinosa Cambra (trombó)  

  
                                       Ontinyent, 31 de gener de 2022 

 
          

 
 
      Pilar Ferrero Silvage, presidenta del Consell Escolar 


