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LLENGUATGE MUSICAL
Taller musical 3 anys
Sensibilització
Iniciació
Preparatori
Llenguatge musical I
Llenguatge musical II, III i IV
Llenguatge musical adults i 1er eepp
Taller lectura musical
Taller d’harmonía
Taller de Historia de la música

21 €
24
28
31
31

€
€
€
€

26 €
26 €
26 €

ASIGNATURES INSTRUMENTALS
Percussió
35 €
Piano
45 €
RESTA D’ASIGNATURES:
31 €
Violí / Viola / Violoncel / Contrabaix
Oboè / Fagot / Flauta travesera / Flauta de bec
Trombó / Trompeta / Trompa / Tuba / Bombardí
Clarinet / Saxofó / Dolçaina / Tabal / Cantd’estil
Ukelele / Guitarra / Bandurria / Laud / Mandolina
Arpa / Cant / Arts escèniques / Acordeón

TALLERS (SENSE LLENGUATGE MUSICAL)
Taller de batería
40 €
Taller de piano
50 €
RESTA DE TALLERS:
36 €
Dolçaina / Tabal / Cantd’estil
Guitarra espanyola / Cant / Arts escèniques
Guitarra eléctrica / Baix elèctric
ACTIVITATS DE CONJUNT
Aula moderna / Taller de Jazz /
Cor de clarinets
Cor de clarinets complementari

PREU MATRICULACIÓ (ANUAL)
Primera matriculació familiar
Segona i següents
Matrícula per a no socis

30 €
20 €
5 €

40 €
30 €
120 €

LLOGUER D’INSTRUMENT (MENSUAL)

6 €

Plataforma Gestió Academity (ANUAL)

5 €

Les clases instrumentals son de mitja hora a la semana. El preu de les clases de una hora será el doble de
l'indicat per a la classe habitual.
La impartició de classes de grup queda condicionada a l'assistència d'un mínim de QUATRE alumnes. En cas
que la matriculació fóra inferior o al llarg del curs es produïren baixes que reduïren el nombre d'alumnes, la
Junta Directiva es reserva el dret de procedir a la cancel·laciód'aquest grup.
S'aplicarà una bonificació familiar d'un 10% sobre el cost de les assignatures per a aquelles famílies que
estiguen cursant més de 3 assignatures, i d'un 20% per a més de 6 assignatures.
Les clases col·lectives i els conjunts instrumentals i el cor infantil són gratuïts però l'assistència és
obligatòria i imprescindible per a la promoció a les agrupacions.
Segons acord de Junta Directiva de 1 de juny de 2021, donada la situació complicada produïda per la
pandemia, les tarifes no es modificarán respecte al curs 20-21.
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