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PREÀMBUL 

 

L’Escola de Música del Grau no és sols una escola i un centre professional d’ensenyança on s’aprenen 

conceptes teòrics i pràctics sinó que és un centre integrador on els i les alumnes conviuen i creixen 

com a individus compartint els valors propis de la música.  

El 27 de gener de 2018 un desgraciat accident li costà la vida a Marc Villar, un dels alumnes més 

carismàtics i que millor representava aquestos valors.  Tenia tot el que els professors esperen d’un 

alumne i tot el que els alumnes esperen d’un bon company, a més era exquisidament educat i es 

mostrava sempre apassionat per la música. 

Amb tots aquests atributs no era d’estranyar que el seu trombó sonara meravellosament i el seu futur 

musical fos prometedor.  

Per a que els valors i l’exemple de Marc Villar perduren en el temps i per donar suport als 

estudis musicals a la nostra ciutat, la Junta de Districte del Grau junt a L’escola de Música 

“Districte Marítim” del Grau han creat unes beques anomenades Beques Marc Villar. Aquestes 

beques es concediran cada any als alumnes que demostren mèrits acadèmics i representen els 

valors i l’exemple de Marc.  

 

BENEFICIARIS 

- Podran ser beneficiaris d’aquestes beques tot l’alumnat de L’Escola de Música i Centre 

Professional d’estudis musicals “Districte Marítim” del Grau de Gandia. 

- Els candidats a les beques seran propostos per l’equip directiu i ratificats pel claustre del 

professorat. 

- Els alumnes hauran d’estar matriculats en el curs lectiu en el qual es concedeixen les beques. 

- Podran ser beneficiaris els alumnes que hagen cursat almenys tres cursos en el centre. 

- Aquestes beques seran compatibles amb el sistema d’ajudes de L’Escola de Música “Districte 

Marítim” del Grau i amb altres ajudes o beques a les quals l’alumnat pot accedir. 
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CATEGORIES 

- Beca al millor expedient d’Ensenyança Elemental 

- Beca al millor expedient d’Ensenyança Professional 

- Beca  a l’esforç i la dedicació en l’Ensenyança Elemental 

- Beca  a l’esforç i la dedicació en l’Ensenyança Professional 

- Beca al foment dels estudis superiors de música (aquesta beca es concedirà a l’alumne/a que 

tinga el millor expedient acadèmic de tots aquells que es presenten a les proves d’accés per a 

continuar els estudis superiors de música. En cas que no hi haja cap alumne/a amb aquesta 

circumstància es podrà substituir aquesta categoria per una Beca a l’esforç i la dedicació).  

 

DOTACIÓ ECONÒMICA I ABONAMENT 

- La dotació econòmica de les beques s’acordarà cada curs amb els representants de la Junta de 

Districte del Grau i de l’Àrea d’Educació de l’Ajuntament de Gandia.  

- Totes les categories tindran la mateixa dotació econòmica, que serà el resultat de dividir la quantia 

total destinada a les beques en 5 parts iguals. 

- La quantitat econòmica de la beca serà satisfeta a l’alumne/a per mitjà de transferència bancària. 

- Les beques s’atorgaran i es faran públiques en un acte/concert que es celebrarà a final de cada 

curs. 

- Per al curs 2020-2021 la dotació econòmica establida per la Junta de Districte i l’Àrea d’Educació 

de l’ajuntament de Gandia ascendeix a 1500€ (300€ per a cada categoria). 


