HORARIS I DURADA DE LES CLASSES

PREU DE LES CLASSES

Els horaris de les classes seran de dilluns a
divendres entre les 16:00h i les 20:30h. L’horari
es publicarà el mes de setembre. Les classes
pels alumnes de sensibilització musical fins a 5
anys tenen una durada de 45 minuts dos dies
per setmana i d’una hora a partir dels 6 anys.
Els alumnes de a partir de 9 anys faran una
sola sessió setmanal d’una hora i 15 minuts.
Les classes individuals d’instrument seran de 45
minuts o d’una hora setmanal segons les
característiques de l’alumne.



CALENDARI



Les classes començaran dijous dia 1 d’octubre i
acabaran dimarts dia 31 de maig. Pel que fa a
les vacances seran les mateixes que l’escola. No
agafem cap pont, només el dia de la festa
escolar unificada i el dijous de carnaval.







Matrícula 50€ un fill, o 40€ cada un si
són dos o més germans matriculats.
Classes col·lectives de sensibilització i
llenguatge musical 40€ mensuals un fill i
38 si són dos o més matriculats.
Les classes de llenguatge de a parir de 9
anys seran 24€ mensuals perquè
només faran una sessió setmanal(hora i
quart).
Classes col·lectives instrument 12€
mensuals.( 1 sessió quinzenal,
possibilitat d’una setmanal segons
considerin els alumnes interessats).
Classes individuals d’instrument 56€ al
mes les sessions de 45 minuts i 72€ les
sessions d’una hora.

Les classes col·lectives es pagaran mitjançant
domiciliació bancària mentre que les classes
d’instrument es pagaran directament al
professor a principi de mes.
FALTES D’ASSISTÈNCIA A LES CLASSES
INDIVIDUALS

PER A QUALSEVOL DUBTE PODEU CONTACTAR
ESCRIVINT A : musica_ateneu @yahoo.es
O TELEFONANT AL 636 60 00 14

Per apuntar-se a música és imprescindible ser
o fer-se soci de l’Ateneu.

Si falta el professor, avisarà als pares i haurà de
recuperar la classe. Si falta l’alumne, els pares
avisaran al professor i aquest no té l’obligació
de recuperar-la, no es descompte de la
mensualitat. De cada dos dies festius, que no
de vacances, se’n recupera un.

CLASSES COL·LECTIVES
⃝ Sensibilització musical per a fillets de 3 a 6
anys.
⃝ Llenguatge musical a partir de 7 anys
⃝ Col·lectiva instrumental a partir del 2n any
d’instrument. (En cas d’haver-hi un mínim
d’alumnes)
CLASSES INDIVIDUALS A PARTIR DE 7
ANYS
Per a matricular-se d’un instrument s’haurà
d’anar a classe de llenguatge musical o tenirne coneixements previs.
⃝ Violoncel
⃝ Violí* (en cas d’haver-hi un mínim
d’alumnes apuntats)
⃝ Flauta travessera
⃝ Guitarra
⃝ Piano
⃝ Arpa (en cas d’haver-hi un mínim d’alumnes
apuntats)
*Demanar informació sobre els horaris!
En cas que no hi hagi places a l’instrument
desitjat, trieu una segona
opció:………………………………………………………….

TELF. MARE………………………………………………………

A l’aula de música de l’Ateneu tenim com a
objectiu despertar l’interès per la música als
nostres fillets/es, aprendre a estimar-la i a
gaudir-ne. Oferim uns ensenyaments musicals
a partir de les primeres edats(3 anys)
Treballem de manera flexible tot adaptem-nos
al ritme d’aprenentatge i a les necessitats i
motivacions dels nostres alumnes . Es treballa
la música com un tot: llenguatge musical,
cançó, dansa, pràctica instrumental, audició,
relaxació de manera molt pràctica i sensorial.
Per a una banda tenim les classes col·lectives
de sensibilització, llenguatge musical i conjunt
instrumental, i d’altra banda les classes
individuals d’instrument.

TELF. PARE……………………………………………………….

DATES PREINSCRIPCIONS I MATRÍCULA

E-MAIL……………………………………………………………..

Podeu deixar el full degudament emplenat a
porteria de l’Ateneu del 25 de maig al 5 de
juny. Les matrícules seran dilluns dia 8 i
dimarts dia 9 de juny de 19:30h a 20:30h.
També dilluns 14 i dimarts 15 de setembre de
19:30h a 20:30h.

NOM I LLINATGES DE L’ALUMNE………………………
…………………………………………………………………..…….
DATA DE NAIXEMENT……………………………….………
NOM DE LA MARE…………………………………………….
NOM DEL PARE…………………………………………………
DOMICILI………………………………………………………….

N. DE SOCI ATENEU………………………………………....
A QUINA ESCOLA VA?..........................................

Documentació necessària:





Full de preinscripció emplenat.
Resguard de l’ingrés de matrícula al
nombre de compte:
ES65 2100 0055 5002 0077 2179
Acreditació de soci de L’Ateneu.

FULL PREINSCRIPCIÓ

CURS 2015/2016

