ESPECIALITATS
-bateria
-clarinet
-guitarra
-percussió
-piano
-saxòfon
-oboè

-trombó
-trompa
-trompeta
-bombardí/tuba
-violí / viola
-cant
-música en família

-xeremies / flabiol i tamborí
-flauta travessera
-baix elèctric
-ball mallorquí
-banda juvenil
-conjunts instrumentals
-conjunt coral

TAXES I QUOTES DE MATRÍCULA
•
Drets de matrícula: 27'50 €
•
Quotes mensuals:
Música en Família (0-3): 25,30 €
Música i Moviment (3,4 i 5,6 anys): 25'30 €
Iniciació al Llenguatge Musical: 36'30 €
Llenguatge Musical (Grau Elemental): 36'30 €
Llenguatge Musical (Grau Mitjà): 25'30 € (1h/set)
36'30 € (2h/set)
Llenguatge Musical (Adults): 25'30 €
Ball Mallorquí: 25'30 €
Instruments: 30 minuts: 29'70 € (*)
45 minuts: 44 € (*)
60 minuts: 52'80 € (*)
Tallers instrumentals: 33 €
Conjunts instrumentals, conjunt coral i banda jove: 5'50 €
Combos (45 min): grups de 5 alumnes: 14'30 €
grups de 6 o més: 12'10 €
Pianista acompanyant: a preu de les classes d'instrument.
(*) Els alumnes que només es matriculin a instrument i no facin llenguatge
musical hauran de pagar un suplement de 6'60 € mensuals.
(ER) Ensenyament Reglat només per aquells alumnes que cursin totes les
assignatures del curs i que facin 60 min d’instrument. Possibilitat
d’aconseguir el diploma de grau elemental a l’Escola de Música i expedit
per la Conselleria d’Educació.
Taxes regulades a l'Ordenança fiscal publicada al BOIB núm. 183 de dia 8
de desembre de 2012.

PLA D'ESTUDIS DE L'ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE CAMPOS
Aquesta taula és orientativa, les classes d'instrument depenen del nivell de l'alumne i la disponibilitat de l'alumne i del professorat.
NIVELLS

MATÈRIES

HORES SETMANALS

Música i Moviment (3, 4 anys) i (5, 6 anys)

1 sessió de 45 min(3 i 4 anys), 60 min(5 i 6 anys)

Iniciació al Llenguatge Musical (7 anys)
Iniciació Instrument (Tallers)

1 ò 2 sessions de 60 min (segons nº d'alumnes)
1 sessió de 30 min

1r Nivell
Grau Elemental
(ER)

Llenguatge Musical
Instrument
Classe col·lectiva

2 sessions de 60 min
1 sessió de 30, 45 ò 60 min
1 sessió de 60 min

2n Nivell
Grau Elemental
(ER)

Llenguatge Musical
Instrument
Classe col·lectiva

2 sessions de 60 min
1 sessió de 30, 45 ò 60 min
1 sessió de 60 min

3r Nivell
Grau Elemental
(ER)

Llenguatge Musical
Instrument
Classe col·lectiva
Conjunt Coral

2 sessions de 60 min
1 sessió de 30, 45 ò 60 min
1 sessió de 60 min
1 sessió de 60 min

4t Nivell
Grau Elemental
(ER)

Llenguatge Musical
Instrument
Classe col·lectiva
Conjunt Coral
Pianista acompanyant

2 sessions de 60 min
1 sessió de 30, 45 ò 60 min
1 sessió de 60 min
1 sessió de 60 min
1 sessió de 30 min

Música i Moviment
Iniciació

Grau Mitjà

Ampliació estudis musicals
1 ò 2 sessions de 60 min (segons nº d’alumnes)
Instrument
1 sessió de 30, 45 ò 60 min
Piano complementari (per instruments de vent 1 sessió de 30 min
corda i percussió)

Pla d'adults
Llenguatge Musical (grup mínim de 4)
(assignatures de lliure elecció) Instrument
Classe col·lectiva

1 sessió de 60 min
1 sessió de 30, 45 ò 60 min
1 sessió de 60 min

Banda Jove / Conjunt Coral /
Conjunts Instrumentals
Combos

1 sessió de 60 min

Ball Mallorquí

1 sessió de 45 min
(Grups segons edat i nivell)

1 sessió 90 min

INICI DEL CURS

INSTRUMENTS

Les classes començaran dia 1 d’octubre.
L'horari individual d'instruments es concertarà amb el
professor corresponent, el professor es posarà en contacte amb
l’alumne.
Totes les baixes que es produeixen durant el curs hauran de ser
tramitades mitjançant escrit dirigit a la direcció de l'escola, en
cas contrari, es seguiran cobrant les mensualitats fins que
l'alumne/a avisi.

L'escola i la Banda Municipal de Música de Campos
disposen d'un sistema de préstec d'instruments de banda.
Per a més informació, poseu-vos en contacte amb la
direcció de l'escola.

MATRÍCULA
Online, oberta del 7 al 17 de setembre. S’han d’enviar els
documents requerits al correu electrònic
escolademusica@ajcampos.org
En cas de no poder fer la matrícula online, es farà matrícula
presencial els dies 15 i 16 de setembre a l’Edifici Cultural
Polivalent de Ca Ses Monges Franciscanes de 17h. a 19h.
DOCUMENTS A PRESENTAR
•
Full de matrícula, editable (es podrà descarregar a la
web www.ajcampos.org o www.artisons.org)
•
Fotocòpia DNI o llibre de família
•
1 foto carnet
•
Justificant de l'ingrés de matrícula al compte:
ES60 2100 0089 5902 0000 0142
•
Domiciliació bancària degudament emplenada,
adjunta als fulls de Matrícula.

ESCOLA MUNICIPAL
DE MÚSICA DE
CAMPOS

Notes:
- Els horaris de les classes grupals s'informaran els dies
de matrícula encara que podran ser modificats segons el
nombre d'alumnes.
- Per a iniciar els estudis una vegada començat el curs,
s'haurà de parlar amb la direcció de l'escola i la matrícula
s'haurà de pagar sencera.
HORARI D'ATENCIÓ
ALS PARES I ALUMNES
AMB LA DIRECCIÓ DE L'ESCOLA
Dimecres de 10:00 a 13:00 h (Cita prèvia)
escolademusica@ajcampos.org

Modalitat Presencial
Entorn Segur
Curs 2022-2023
Guia informativa

