MATRÍCULA CURS 2016‐2017
DADES DE MATRICULA
En general:
a) Alumnes de l’Escola: Des del 01 de Juny i fins al de Juny a l’Escola Municipal de Música entre
les 17’00 h. I les 20’30 h.
b) Noves Matrícules: A l’Escola de Musica
Des del 01 de Juny i fins al 30 de Juny: De 17’00 h. a 20’30 h.
Des del 01 de Juliol al 29 de Juliol: De 10’00 h. a 13’00 h.
A partir del 01 de Setembre: Dilluns i Dijous de 10’00 h. a 13’00 h. i Dimarts, Dimecres i
Divendres de 17’00 h. a 20’00 h.
Instrument: Els nous alumnes que hagin de escollir instrument s’inscriuran provisionalment en llista
d’espera fins a l’assignació definitiva d’instruments en funció de la disponibilitat d’horaris. En cas de
no haver disponibilitat de l’instrument escollit en primer lloc, es podrà formalitzar la matricula amb
l’instrument escollit en segon lloc i així successivament.
En cas de no desitjar cap instrument dels disponibles, l’alumne quedarà en llista d’espera.
Com matricular‐se: Emplenar l’imprès de matrícula que es troba disponible a les instal∙lacions de
l’escola o be es pot descarregar des de http://www.bandamarratxi.com/documentacion.html, i
retornar‐lo a l’escola (la matricula es cobrarà mitjançant domiciliació bancària a partir del mes de
setembre).
DE QUÈ MATRICULAR‐SE
1. Com a noves matèries disponibles a partir del proper curs 2016/2017 s’introdueixen les
següents: Iniciació Musical (per nins de 4 i 5 anys), Cant, Oboe, Harmonia i Violoncel. Així
doncs, l’oferta musical de l’Escola Municipal de Música de Marratxí pel curs 2016/2017 serà
la següent:

Teòric
Iniciació per alumnes de 4 i 5 anys
Llenguatge Musical per alumnes a partir de 6 anys
Harmonia

Pràctic
Clarinet
Saxòfon
Flauta
Oboè
Percussió
Trompa
Trompeta
Trombó
Tuba / Bombardí
Guitarra
Piano
Violí
Violoncel
Cant
Conjunt Instrumental

2. Es podran matricular al Curs d’Iniciació Musical tots aquells nins i nines que compleixin 4 o
5 anys abans del 31/12/16 i al Curs de Llenguatge Musical tots aquells nins que tinguin
complits 6 anys al moment de començar les classes.
3. Els alumnes que es matriculin per primera vegada al Llenguatge Musical a la nostra escola
hauran de passar una petita prova per determinar el seu nivell i decidir el curs al que s’han
de matricular.
4. La pertinença i assistència als assajos del Conjunt Instrumental és obligatòria pels alumnes
matriculats a qualsevol modalitat d’Instrument propi de la Banda de Música.
NOTES IMPORTANTS
I.

II.
III.
IV.

És obligatori que tots aquells alumnes que vulguin tocar qualsevol instrument per primera
vegada es matriculin també de Llenguatge Musical (o demostrar que tinguin al manco un
nivell adequat de Llenguatge Musical), ja que aquesta assignatura és imprescindible per
resoldre qualsevol dubte que pugui crear l’estudi de l’instrument escollit i avançar molt més
ràpid. Per altra banda, pel futur accés a la Banda de Música és imprescindible no tan sols el
coneixement de l’instrument sinó també del Llenguatge Musical.
L’Escola Municipal de Música de Marratxí no té cap tipus de limitació per edat, de manera
que es poden matricular indistintament nins i adults a qualsevol dels nostres cursos.
Durant el curs 2016/2017 es daran exàmens trimestrals i s’entregarà un butlletí de notes
que els pares dels menors d’edat hauran de signar.
Si un alumne es vol donar de baixa de qualsevol assignatura ho farà saber a la Direcció de
l’Escola mitjançant un full de baixa signat pels pares o tutors (en cas de menors d’edat) abans
dels darrers 10 dies del mes immediatament anterior al d’efectes de la baixa.

V.

VI.

Pels alumnes de l’escola es faran 4 audicions a l’any a les que podran participar tant de forma
individual amb el seu instrument, com formant part del cor o del conjunt instrument. Les
dades seran: Concert de Santa Cecilia (Novembre) – Nadal – Pasqua i Fi de Curs (Juny).
El manteniment dels respectius instruments va a càrrec de cadascun dels alumnes/músics
que el tinguin assignat. Els instruments s’entreguen revisats i en funcionament i
l’alumne/músic és responsable del seu manteniment i reparacions necessàries.
PREUS
Banda
35,00 €/any

Matrícula
Iniciació a la Música
Llenguatge Musical (*)
Només Instrument
Suplement Instrument

12,00 €/mes
12’00 €/mes
20’00 €/mes

No Banda
35,00 €/any
20,00 €/mes
20’00 €/mes
20’00 €/mes
20’00 €/mes

(*) A partir del segon curs de Llenguatge Musical la quota inclou ½ hora setmanal d’Instrument
COMPOSICIO CLAUSTRE
Director
Cap d’Estudis i Coordinadora d’Activitats
Iniciació a la Música
Llenguatge Musical
Llenguatge Musical
Harmonia
Cant
Clarinet
Flauta
Saxòfon
Percussió
Percussió
Oboè
Trompa
Trompeta
Trombó
Bombardí / Tuba
Piano
Guitarra
Violí
Violoncel
Conjunt Instrumental

Jaume Fuster
Ana Gómez
En procés de selecció
Ana Gómez
Magdalena Pol
Silverio Duato
Lorenzo Bonet
Ana Gómez
Cristina Sapiña
En procés de selecció
Josep Devesa
Lydia Blanco
Silverio Duato
Cati Perelló
En procés de selecció
En procés de selecció
En procés de selecció
Ana Gómez
Victor Prada
Isaac Pérez
En procés de selecció
Silverio Duato

CUADRE D’HORARIS

17’15 h.
18’00 h.
18’45 h.
19’30 h.

De
15’30 h.
a
21’00 h.

Dilluns
Iniciació Música
Iniciació Música
Harmonia

Dimarts
Lleng. Musical
Lleng. Musical
Lleng. Musical
Lleng. Musical

Dimecres

Dijous
Iniciació Música
Iniciació Musica

Divendres
Lleng. Musical
Lleng. Musical
Lleng. Musical
Lleng. Musical

Harmonia
Conjunt Instrumental

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

Cant
Percussió
Piano

Guitarra
Saxòfon
Trompa

Flauta
Clarinet
Oboè

Clarinet
Piano

Saxòfon
Violí
Violoncel

Dissabte
De
10’00 h.
a
13’00 h.

HORARI DE SECRETARIA/ADMINISTRACIO:
Percussió

Dimarts i Divendres de 17’00 h. a 20’00 h.

