
 
 
 
 
 
 
Estimats i estimades alumnes de Joventuts Musicals de la Vall d’Albaida, 
 
des d’aquest pròxim curs, a Joventuts Musicals  hem pres un nou camí, amb el qual pretenem 
aconseguir que ens declaren com a Bé d’Interés Cultural. Així, poder optar a diferents subvencions 
que ens ajudarien a promoure més activitats culturals per als alumnes i realitzar millores a les        
nostres escoles. 
 
Per aquest motiu, amb la matrícula que realitzarem per al pròxim curs, haureu de marcar la casella: 
 

o « Accepte la incorporació com Amics de Joventuts Musicals de la Vall d'Albaida de 
l'escrit abans mencionat» 

 
Aquesta casella no implica cap increment econòmic ni cap tipus de compromís, ja que quan deixes 
d’estudiar a l’escola, deixes de ser «Amics de Joventuts Musicals». Durant la teua etapa a la nostra 
escola, ser «amic de...» t’aportarà poder participar en les diferents activitats extraescolars que 
puguem organitzar des de la nostra entitat.  
 
Al rebut mensual del pròxim curs, vos apareixeran dos conceptes, sent ambdós els cost total de la 
mensualitat, com cada any. És a dir, si la teua quota era de 50 € al mes, continuarà sent el mateix 
import, tan sols que t’apareixerà amb el següent detall: 

- 30 € assignatures 
- 20 € Amics de Joventuts musicals. 
 

El fet de ser soci no incrementarà el cost de les assignatures. 
 
Aquest detall és tan sols un tràmit que hem de realitzar per aconseguir ser un Bé d’Interés Cultural 
i així, aconseguir millores a la nostra escola. 
 
A la matrícula vos adjuntem els Estatuts de l’escola, on podreu veure quins són els drets i obligaci-
ons d’aquesta nova figura. 
 
Qualsevol dubte, estem sempre a la vostra disposició. 
 
Sense més, rebeu una forta abraçada i esperem a poc a poc que la música torne a estar al lloc que 
li correspon. Junts dignificarem la nostra passió: la música. 
 
 
 
 

Equip Directiu de Joventuts Musicals de la Vall d'Albaida 
Otos, 8 de juny de 2021 

 


