
INFORMACIÓ CURS 2020-2021

➢ Període de matrícula: del 10 al 25 de setembre de 2020.

➢ Per raons sanitàries, agraïrem que empleneu la matrícula i l'envieu telemàticament.

➢ Es podrà formalitzar la matrícula emplenant  els  impresos de matrícula i  enviant-los emplenats i
signats per correu electrònic a l'adreça escolademusicadeporreres@gmail.com.

➢ Els  impresos  de matrícula,  preus,  etc,  ho podreu trobar  a  la  web de la  Cooperativa Art  i  Sons
(www.artisons.org), a la web de l'Ajuntament (www.porreres.cat) i al Centre de Formació els dies de
matrícula.

➢ En cas que no sigui possible emplenar i/o enviar els impresos de matrícula emplenats per correu
electrònic,  hi  haurà  un  dia  de  matrícula  presencial  amb  cita  prèvia  al  correu
escolademusicadeporreres@gmail.com o al formulari https://forms.gle/zhfkgZnD83g9gRPo9

➢ A l'hora de formalitzar la matrícula s'ha de presentar la següent documentació:

1. Sol·licitud de matrícula degudament emplenada
2. Ordre de domiciliació bancària amb el nº de compte complet amb l'ISBN signada.
3. Una fotografia de l'alumne/a.
4. Autorització ús d'imatge

➢ Dins la mensualitat del mes d'octubre s'inclourà el preu de la matrícula de 15 €.

➢ Les quotes es cobraran dins la primera setmana del mes entrant.

➢ En cas de baixa d'alguna assignatura s'haurà de comunicar  per escrit a la Direcció abans del dia 25
del mes anterior al de la baixa per tal de poder realitzar les modificacions oportunes i no cobrar cap
rebut  que no correspongui.  En cas  de devolucions de rebuts  sense la  corresponent  comunicació
anticipada de baixa, les despeses bancàries correran a càrrec de l'alumne/a.

➢ Els horaris de Música i Moviment, Iniciació i Llenguatge Musical estaran exposats al tauló d'anuncis
del Centre de Formació Musical, a la web de la Cooperativa Art i Sons (www.artisons.org) i a la web
de l'Ajuntament (www.porreres.cat).

➢ Els  horaris de les diferents especialitats es concretaran via telefònica amb els professors de cada
especialitat.

➢ Les classes s'inicien dia 1 d'octubre de 2020.

➢ Durant aquest curs les classes es podran impartir de forma presencial, si les mesures sanitàries ho
permeten, telemàtica i mixta. Per a això, disposam d'un pla de contingència.

➢ Durant  el  curs,  els  dijous de 9h a 12h,  estarem a la  vostra  disposició al  despatx del  Centre de
Formació Musical, per si teniu algun dubte, problema o suggeriment a fer. Pregam  us poseu en
contacte  amb  l'Escola  Municipal  de  Música  de  Porreres  a  través  del  correu  electrònic
escolademusicadeporreres@gmail.com sol·licitant cita prèvia.

Porreres, 9 de setembre de 2020

DIVENDRES, 18 DE SETEMBRE de 17h a 19h 
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PLA D'ESTUDIS DE L'ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE PORRERES

NIVELLS MATÈRIES HORES SETMANALS

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

1 sessió de 60 min

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

2 sessions de 60 min 

1 sessió de 30 min

1r  i 2n Nivell 
Grau Elemental

Llenguatge Musical
Instrument
Classe col·lectiva

2 sessions de 60 min
1 sessió de 60  min (45 min. No Reglat)
1 sessió de 60 min

3r Nivell 
Grau Elemental

Llenguatge Musical
Instrument
Classe col·lectiva
Conjunt Coral

2 sessions de 60 min
1 sessió de 60 min (45 min. No Reglat)
1 sessió de 60 min
1 sessió de 60 min

4t Nivell 
Grau Elemental

Llenguatge Musical
Instrument
Classe col·lectiva
Conjunt Coral
Pianista acompanyant

2 sessions de 60 min
1 sessió de 60  min (45 min. No Reglat)
1 sessió de 60 min
1 sessió de 60 min
1 sessió de 30 min

Grau Mitjà Ampliació estudis musicals
Instrument 
Piano complementari

1 o 2 sessió de 60 min (segons grup)
1 sessió de 45  min
1 sessió de 30 min

Pla d'adults
(assignatures de lliure

elecció)

Llenguatge Musical (grup mínim de 4)
Instrument
Classe col·lectiva

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

Banda Jove 1 sessió de 60 min

Combos 1 sessió de 60 min

Nota: A la proposta regulada les classes d'instrument són de 60 minuts i s'han de cursar totes les 
assignatures del pla d'estudis.



TARIFES CURS 2020-2021

Concepte
Quotes mensuals

No reglat (1r-4t curs) Reglat (1r-4t curs)

Grau Elemental
Inclou(instrument,

llenguatge musical 120
min./set, conjunt

instrumental/banda jove i
cant coral a 3r i 4t)

Instrument 
45 min./set

Instrument 
60 min./set

Instrument 
60 min./set

52,00 € 60,00 € 56,00 €

Conceptes Quota anual
Quotes mensuals

30 min./set. 45 min./set. 60 min./set. 120 min./set.

Corda 30,00 € 45,00 € 55,00 €

Percussió 30,00 € 45,00 € 55,00 €

Vent 30,00 € 45,00 € 55,00 €

Instrument tradicional 15,00 € 23,00 € 30,00 €

Cant 30,00 € 45,00 € 55,00 €

Llenguatge Musical** -- -- 15,00 € 20,00 €

Classe individual instrument 35,00 € 55,00 € 75,00 €

Conjunt instrumental -- -- 0,00 €

Conjunt Coral -- -- 0,00 €

Banda Jove -- -- 0,00 €

Acompanyament Piano 30,00 € 45,00 € 55,00 €

Matrícula 15,00 €

* El curs d'Instrument de grau elemental complet aplica 20% de descompte sobre la quota total, 
excepte instrument tradicional.
* El curs d'Instrument de grau reglat aplica 25% de descompte sobre la quota total.
(la quota total inclou: Instrument, llenguatge musical, conjunt instrumental/banda jove i cant coral)
** Si l'alumne fa classes de 2 o més instruments únicament es pagarà una sola quota de llenguatge 
musical (és a dir, no s'aplica al segon instrument la quota de “classe individual d'instrument”)

Oferta Educativa Complementària d'Art i Sons

Concepte Quota mensual 
(30 min/set)

Bateria 35,00 €

Tallers 35,00 €

Combos Segons nº d'alumnes


