
CONVOCATÒRIA  II  CONCURS  JOVES  INTÈRPRETS
DEL  CONSERVATORI  PROFESSIONAL  DE  MÚSICA
“JUAN  CANTÓ”  D’ALCOI,  “ROTARY  CLUB  ALCOY
FONT ROJA”

ORGANITZADOR:  AMPA CONSERVATÒRI  DE MÚSICA
JUAN CANTÓ D’ALCOI

1. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA

Concurs de jòvens intèrprets a la modalitat de “CAMARA”, a favor dels alumnes
matriculats  durant  el  curs  2021/2022  d’Ensenyançes  Professionals  al
Conservatòri de Música “Juan Cantó” d’Alcoi. 

2.CONDICIONS Y FINALITAT DE LA CONCESIÓ DELS
PREMIS

Les condicions per a poder ser beneficiari d’aquests premis son: 

-  Constituir  una  formació  o  agrupació  musical  per  a  l’  interpretació,  o
participació individual amb acompanyament si es cau.
- Tots els membres de les formacions o agrupacións musicals participants han
d’ estar matriculats durant el curs 2021/2022 al Conservatòri Professional de
Música “Juan Canto” d’Alcoi.
-  Ser  alumnes  dels  cursos  3r,4t,  5è  o  6è  profesional  del  Conservatòri
Professional de Música “Juan Cantó” d’Alcoi.

El  concurs conssistirà en l’interpretació d’un obra de lliure elecció, amb una
duració  minima  de  cinc  (5)  minuts  i  que  no  deurà  superar  els  quinze  (15)
minuts.

Per  a  poder-se  celebrar  el  concurs,  hi  haura  d’haver  un  minim  de  quatre
participans, o agrupacions inscrites.

Aquests  premis  tenen  com a  finalitat  la  promoció  de  l’educació  musical,  el
reconeiximent al treball en grup, i l’esforç per part dels alumnes per mantenir
l’esperit de la seua formació continuada.

3. PROCEDIMENT DE CONCESIÓ

La  concesió  s’efectuarà  en  règim  de  concurrència  competitiva  mitjançant
convocatòria y procediment selectiu únic.



4. JURAT QUALIFICADOR

El  Jurat  Qualificador  estará  compost  per  cinc  (5)  membres  que  serán  els
següents:

- Director del Conservatòri Professional de Música “Juan Cantó” d’Alcoi.
- Dos professors del Conservatòri Professional de Música “Juan Cantó” d’Alcoi
- Un representant de l’A.M.P.A. del Conservatòri Professional de Música “Juan
Cantó” d’ Alcoi.
- Un membre del “Rotary Club Alcoy Font Roja”.
Actuarà com a Secretari, el Secretari Docent del Centre.

5. TERMINI DE PRESENTACIÒ

El termini  de presentaciò de formacions musicals finalitza el  20 de maig de
2022. El concurs se celebrará, en data a determinar, entre el 6 i el 16 de juny
de 2022. Els concursants seràn convocats amb suficient antelaciò.

6. CRITERIS DE VALORACIÓ

Els criteris de valoració que es tindràn en compte seran els següents:

-Afinació.
-Conjunció (diferents formacions y grups).
-Domini i característiques tècniques.
-Interpretació de les obres elegides.

La puntuació serà de 0 a 10 punts en cada u dels critèris anteriors, i será lliure
pels membres del  Jurat  Qualificador,  sense que càpia recurs o  queixa pels
participants o tercers repecte d’aquesta valoració, personal i subjectiva.

7.  IMPORT DELS PREMIS A CONCEDIR Y APLICACIÒ
DE PRORRATEIG

El concurs, té tres (3) premis diferents, segons la puntuació obtinguda, sent les
quantitats assignades a aquests  premis les següents:

Primer premi, estarà dotat amb  tres-cents euros (300€). 
Segon premi, estarà dotat amb dos-cents euros (200€).
Tercer premi, estarà dotat amb cent euros (100€).

El pagament dels esmentats premis serà repartit en parts iguals a cadascun
dels components dels diferents grups guanyadors.

El jurat podrà considerar deixar desert qualsevol dels premis.



8. PAGAMENT I ENTREGA DELS PREMIS

L’entrega dels premis es farà efectiva en la ceremònia de cloenda del curs, juny
de 2022, lliurant-se la quantitat als guanyadors del tres premis o als seus pares,
tutors,  o representants,  si  es cau.  En aquest  acte  de cloenda del  curs,  els
premiats interpretaran les peces escollides per participar al concurs.

9. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

De conformitat amb el que preveu  l’artícle de la Lley Orgánica 3/2018, de 5 de
desembre, de Protecció de Dades Personals, y garantía dels drets digitals y el
Reglament de l’Unió Europea 2016/679, s’informa als participants del concurs
que:
El  responsable del tractament és “CONSERVATORI JUAN CANTÓ”, situat al
carrer  Joan Cantó, 2 CP03801, d’Alcoi.

La  finalitat de  les  dades  personals  recollides,  es  la  de  gestionar  la  seua
participació  en  el  present  procediment  de  concessió  de  premis,  així  como
enviar-li, per mitjants electrònics o no electrònics, informació rellevant.

La legitimació per a l’ús de les dades facilitades és l’execusió del concurs en
què es participa amb el consentiment de l’interessat.

Les  dades  facilitades (noms  i  cognoms)  podràn  enviarse  als  mitjans  de
comunicació i publicar-se en la web del Conservatòri Professional de Música
“Juan Cantó” d’Alcoi, i de l’AMPA. Així mateix, les fotografíes dels participants
podràn ser utilitzades per  a possibles publicacions relatives a estos premis,
autoritzant  els  participants,  per  la  seua  participació,aquest  ús,  i  per  tal  de
comunicar el concurs realitzat i els seus resultats.

No se cediran dades a tercers excepte obligació legal.

Podeu  exercir  els  drets  d’accés,  rectificació,  supressió  i  portabilitat  de  les
vostres  dades,  i  la  limitació  o  oposición  al  tractament  mitjantçant  escrit
acompanyat  de  còpia  de  document  oficial  que  vos  identifique,  dirigit  al
Responsable  del  tractament.  En  cas  de  disconformitat  amb  el  tractament,
també teniu dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de
Protecció de Dades.

L participación en el concurs, implica l’acceptació de les condicions anteriors
del mateix.

Alcoi, Març 2022


