
ESCOLA DE MÚSICA CURS 14-15 
 

Nom nen/a Curs 

  

 

Telèfons ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Marqueu 

amb una 

X 

Activitat 

 

Horari Preu 

mes 

 Taller de 

música 

P4 i P5: Divendres 16.30-17.30 h 28 € 

 Coral 

 

P4 i P5: Dimecres 13-14 h 

1r a 6è: Dimecres 14 a 15 h  

18€ 

Llenguatge 

musical 

 

DL 

DL 

DV 

Alumnes de 1r i 2n dilluns 16.30-17.30 

Alumnes de 3r i 4t dilluns 17.30-18.30 

Alumnes de 5è i 6è divendres 16.30-17.30 

18 € 

Nom de l’instrument* 

 

---------------------- 

 

Nom de l’instrument* 

 

---------------------- 

Dilluns 

Dimarts 

Dimecres 

Dijous 

 

 

 

 
 

16.30-17 

17-17.30 

17.30-18 

18-18.30 

 

 

 

 
 

47* € 

Dilluns 

Dimarts 

Dimecres 

Dijous 

 

 

 

 
 

16.30-17 

17-17.30 

17.30-18 

18-18.30 

 

 

 

 
 

47* € 

 

Instruments: piano, violí, guitarra, violoncel, contrabaix, flauta 

travessera, clarinet, trombó, trompeta, percussió, saxofon i oboè. 

*Heu d’omplir el nom de l’instrument i marcar el dia i l’hora de la vostra 

primera preferència. Si feu dos instruments heu de posar-los i senyalar 

clarament el dia i l’hora de cadascun. Els alumnes que fan una hora de classe 

d’instrument han de marcar dues mitges hores seguides. Inici de l’activitat 

de música 15 de setembre. 

* Els alumnes que facin 1h del mateix instrument pagaran 88 € 

mensuals, i els que facin 3/4 d’hora abonaran 69 € mensuals. 

Darrere trobareu informació detallada  

Observacions 



Les despeses de gestió de l’AMPA estan integrades a les quotes de menjador. En 

el cas que l'alumne no sigui usuari fix d'aquest servei, aquestes despeses de 

gestió es repercuteixen de manera independent en el rebut de les extraescolars 

de cada alumne a raó de 5.30 € per alumne, (independentment del número 

d'activitats realitzades). 

Els alumnes que es donin de baixa de l’activitat de música durant el mes de juny, 

perdran els drets que van adquirir en el moment de la inscripció, és a dir, 

passaran a la llista d’espera en el cas en què no hi hagi places disponibles (p.e. 

hora d’instrument, etc.) 

Taller de música 

Taller inicial: per a nens/es de P4 

Taller d’instruments: per a nens/es de P5 (també obert a 1r si el nen o la nena mai no 

ha fet cap taller) 

Duració: una hora a la setmana 

Coral: Des de P4 fins a 6è 

Instruments 

P4 i P5: piano; a partir de primer: piano, violí, guitarra, violoncel, contrabaix, flauta 

travessera, clarinet, trombó, trompeta, saxofon i oboè. Activitats individuals de mitja 

hora a la setmana. Els nens/es que hagin fet el primer examen de la Royal haurien de 

fer una hora a la setmana. 

L’horari es decidirà en funció de la disponibilitat. Els nens/es que han fet l’activitat 

l’any anterior se’ls respectarà l’horari. Per als que comencen de nou o vulguin canviar 

l’horari, indiqueu en el lloc d’observacions una o dues alternatives a la primera 

preferència.  

Llenguatge musical 

Una hora setmanal 

A partir de primer. Es faran grups segons el nivell de coneixements de teoria musical, 

no necessàriament segons l’edat del nen o nena. Per als que no els vagi bé l’hora que els 

toqui per nivell, recordeu que també s’ofereix llenguatge musical a l’estudi Àngels 

Casas (c/Llull 51-55, 1r 4t, 08005 BCN).  

Recomanable per a tots els nens/es que fan instrument. És imprescindible per als que 

participen a l’orquestrina i per  presentar-se als exàmens de la Royal.  

Orquestrina 

Els professors de cada instrument seleccionaran els nens i nenes que poden participar 

a l’orquestrina.  

Els assaigs es faran els divendres a la tarda i 2 dissabtes al mes al matí a l’escola 

Àngels Casas (c/Llull 51-55, 1r 4t, 08005 BCN) (amb els/les companys/es d’altres 

escoles).  

L’orquestrina és una activitat col·lectiva i, per tant, és imprescindible l’assistència 

regular als assaigs dels dissabtes.  

Préstec d’instruments    

Demaneu informació a l’AMPA, ampaceipbogatell@gmail.com 

mailto:ampaceipbogatell@gmail.com

