
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

 
 
 
 
 

ESCOLA DE MÚSICA 
HIPÒLIT MARTÍNEZ 

 
Carrer Músic Hipòlit Martínez,  

3 baix 
 

Horari d’atenció  
17:00-20:00 h 

Telèfon 963691703 
escola@cimbenimaclet.com 

    
    Amb la col·laboració de: 
 

 

C/ General Urrutia, 67 
València 

96 335 38 81 
 

 

C/ Alboraia, 8 
Almàssera 

961 860 523 
 

 

 

Centre Comercial 
“Nuevo Centro” 

València 
96 347 33 92 

 

 

C/ Sor Isabel de 
Villena, 3 

Pobla de Farnals 
96 347 33 92 

 

 

 
C/ La Pau, 15 

València 
96 392 22 02 

 

 
C/. Emili Baró, 67 

València 
96 339 28 84 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CATEGORIES 
L’Escola de Música Hipòlit Martínez del Centre 
Instructiu Musical de Benimaclet organitza el VIII 
Concurs d’Interpretació Musical per a estudiants, 
dividits en dues categories: 
 
Categoria A 
Alumnat de la pròpia escola Hipòlit Martínez de 3r, 
4t i 5é cursos de Grau Elemental d’Ensenyaments 
Musicals de qualssevol especialitat instrumental. 
 
Categoria B 
Categoria oberta a alumnat extern de 1r a 4t 
cursos de Grau Professional d’Ensenyaments 
Musicals de qualssevol especialitat instrumental i 
de qualssevol centre oficial d’estudis musicals o 
amb la prova d’accés al Grau Professional 
superada. 
 
 
PREMIS 
Els premis seran bons d’adquisició de material 
musical repartits entre les empreses 
patrocinadores, no intercanviables per diners en 
metàl·lic, distribuïts de la següent manera:  
 
Categoria A: Hi haurà un primer premi equivalent a 
150 €, un segon de 75 € i un tercer de 50 €. 
 
Categoria B: Hi haurà un primer premi equivalent a 
200 € i un segon premi equivalent a 100 €. 
 
 
JURAT 
El jurat del concurs estarà format per membres del 
professorat de l’Escola de Música Hipòlit Martínez i 
components de la direcció artística i musical del 
CIM. El jurat valorarà la capacitat interpretativa 
dels concursants així com l’adequació de l’obra al 
nivell corresponent. El jurat es reserva la 
possibilitat d’atorgar algun dels premi de manera 
compartida. Les seues decisions seran 
inapel·lables. 
 
 

 
HORARI 
El concurs  tindrà lloc el dissabte 30 d’abril de 
2016 al saló d’actes del Centre Instructiu Musical 
de Benimaclet, Carrer Baró de San Petrillo n 14, 
amb el següent horari: 
 
10:00 h. Categoria A 
12:00 h. Categoria B 
 
El lliurament de premis es realitzarà en finalitzar la 
categoria B. 
 
 
INSTRUCCIONS 
L’alumnat participant haurà d’interpretar una obra 
de lliure elecció. Haurà de lliurar tres còpies en 
paper de l’obra escollida al jurat abans de procedir 
a la interpretació.  
 
No serà obligatori pianista acompanyant, però 
l’organització proveirà piano elèctric a qui desitge 
fer-lo servir. També facilitarà l’entorn adequat per 
escalfar i afinar a qui ho sol·licite. El jurat anunciarà 
públicament l’ordre de participació dels/les 
aspirants abans de l’inici de les interpretacions. 
 
No es podrà presentar alumnat guanyador del 
primer premi d’edicions anteriors del concurs a la 
mateixa categoria on va guanyar. 
 
 
INSCRIPCCIÓ 
La inscripció al concurs es realitzarà enviant la fitxa 
corresponent complimentada a l’adreça de correu 
electrònic: concurs.cimbenimaclet@gmail.com 
 
O  bé, entregant-la en la secretaria de l’Escola de 
Música Hipòlit Martínez, al Carrer Hipòlit Martínez n 
3 baix, de 17:00 a 20:00 h. 
 
El  termini d’inscripció  finalitzarà  el dilluns 25 
d’abril de 2016. 

INSCRIPCIÓ 
Nom 

Cognoms 

DNI Data naixement 

Instrument Categoria 

A B 
Estudis musicals i curs 

Centre d’estudi 

Telèfons de contacte 

Correu electrònic 

Ompliu el fullet amb les dades requerides i lliureu-lo a la 
secretaria de l’Escola de Música Hipòlit Martínez del CIM 
de Benimaclet en mà o per correu electrònic a: 
concurs.cimbenimaclet@gmail.com 


	Estudis musicals i curs: 
	Cognoms: 
	DNI: 
	Naixement: 
	Instrument: 
	Centre: 
	Telèfons: 
	Nom: 
	Correu: 
	Categoria A: Off
	Categoria B: Off


