
L’Escola de Música Tri-tò considera la música un bé essencial i fonamental per a la

formació completa de les persones. És per aquest motiu que volem premiar l'esforç

dels alumnes als estudis musicals. 

 

L’EM Tri-tò convoca la primera edició de les Beques Miquel Barona i Lina

Serracarabasa. 

Els candidats/es podran gaudir de la beca durant tot el curs 2021-2022. 

 

Es convoquen:

- Una Beca Lina Serracarabasa d'Instrument.

- Una Beca Miquel Barona de Llenguatge Musical de Grau Elemental.

- Una Beca Miquel Barona de Llenguatge Musical de Grau Professional.

 

Els candidats/es només podran presentar-se a una de les convocatòries de les

beques.

Els guanyadors de les beques es beneficiaran durant tot el curs de la gratuïtat de

l'assignatura del qual s'hagin presentat.

 

REQUISITS GENERALS

 

Les beques van dirigides a alumnes de totes les edats que hagin obtingut unes

qualificacions d'excel·lent o matrícula d’honor al curs anterior. Els sol·licitats

hauran d’entregar el seu expedient acadèmic del curs 2020-2021 i redactar una

carta de motivació, on expliquin les seves motivacions per a accedir al procés de

selecció de la beca.  
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BEQUES MIQUEL BARONA I LINA SERRACARABASA



PROCÉS DE SELECCIÓ

Inscripció

El formulari d'inscripció a les beques es troba en la pàgina web de l’Escola de

Música Tri-tò www.escolademusicatrito.com. El formulari d'inscripció s'haurà de

lliurar al correu electrònic esctrito@xtec.cat, adjuntant la carta de motivació i

l’expedient acadèmic. 

 

Calendari

El termini d'inici de la sol·licitud de la beca és el dia 29 de juny de 2021. 

El termini de finalització de la convocatòria és el 5 de juliol de 2021 a les 23:59h.

El tribunal de selecció citarà als candidats/des per a realitzar les audicions el 7 de

juliol de 2021.

El comunicat dels resultats de la convocatòria tindrà lloc el 9 de juliol de 2021 a la

pàgina web del centre.

 

Beca d’instrument Lina Serracarabasa

Audicions

El procés de selecció de la beca d'instrument tindrà lloc mitjançant una audició

davant d’un tribunal. En aquesta audició el candidat/a haurà d'interpretar una obra

corresponent a la programació del seu curs. El candidat/a podrà comptar amb un

pianista acompanyant si la interpretació o requereix. Els candidats/des hauran de

portar el seu pianista acompanyant, el cost del pianista acompanyant anirà a càrrec

del candidat.

 

El tribunal es reserva el dret a parar la interpretació de l’obra en qualsevol moment. 

 

El candidat/a haurà d’entregar el mateix dia de l’audició tres còpies de l’obra i

l’acompanyament de piano al tribunal.
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Beques de Llenguatge Musical de Grau Elemental i Grau Professional Miquel

Barona

El tribunal de selecció atorgarà les beques de Llenguatge Musical de Grau

elemental i de Grau professional segons l’expedient acadèmic i la carta de

motivació del candidat/a.

Tribunal

El tribunal estarà format per professors de la Escola de Música Tri-tò. La decisió

del tribunal serà inapel·lable.

OBLIGACIONS DELS BECATS

Els becats en llenguatge musical tindran l'obligació de mantenir una mitjana

d'excel·lent durant tot el curs 2021-2022.

L’alumne becat d'instrument hauran de participar en un concert programat per

l'escola.

L'incompliment de les obligacions per part del becat dóna ple dret a l'escola a

retirar-li beca en qualsevol moment.
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