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Per reservar la teva plaça i matricular-
te com alumne caldrà presentar:

_ Full de matrícula degudament 
omplert
_  Fotocòpia del DNI de l’usuari i del 
pare/mare/tutor si és menor d’edat
_  Fotocòpia del número de compte 
per a la domiciliació bancària de les 
quotes trimestrals
_  Ingrés de 30€ en concepte de 
matrícula al número de compte de 
Nostreserveis, especificant nom i 
cognom de l’alumne i l’activitat 
(Aula de Música)*:

ES65-2100-9046-9202-0002-5400 
(La Caixa)

*No es podrà fer ús del servei fins que no 
estigui presentada tota la documentació 
requerida i s’hagi fet l’ingrés de la matrícula

Tota la documentació es pot presentar a 
l’Escola de Música o per correu electrònic 
a: escola.musica@nostreserveis.cat

Trobareu els fulls d’inscripció/matrícula als 
següents punts: 

Escola de Música Baptista Nogués
MIAMI PLATjA: Av/ Granada, 39  
MONT-rOIG: c/ Mare de Déu de la roca, 5 – 
Casa de Cultura, 3r pis 

Al nostre blog: 
http://amusicabn.blogspot.com

El període d’inscripció pel curs 2019/2020 
és del 14 al 21 de maig de 2019, ambdós 
inclosos. Es pot presentar la documentació 
fins al 23 de maig de 2019.

Què CAl fEr 
PEr MATrICulAr-SE?

ON S’hA 
dE PrESENTAr?

PEríOdE 
d’INSCrIPCIó

Les quotes, que es carregaran trimestralment via domiciliació bancària, són les següents:

*S’aplicarà un descompte del 10% per als familiars directes.

PrEuS

PlA d’ESTudIS
Sensibilització
/ Taller 75€

Iniciació 150€

Nivell Elemental 
/ Nivell Mitjà 180€ 210€

Pla Lliure A 180€ (150 € menors d’edat) 210€ (180 € menors d’edat)

Pla Lliure B 210€ (180 € menors d’edat) 240€ (210 € menors d’edat)

PrEu TrIMESTrAl 1 PrOGrAMA + TAllEr



A l´Escola de Música Baptista 
Nogués hi podreu estudiar 
música a diferents nivells. 

El nostre interès és fomentar la 
cultura musical, l’aprenentatge, 
la motivació i la joia de fer 
música. 

A més de les classes ordinàries, 
realitzem audicions de forma 
trimestral, trobades amb altres 
escoles de música i participem 
activament en la vida cultural 
del municipi.

oFeRTa 
FoRMaTIVa

_ Llenguatge musical 
   1h de classe col·lectiva

_ Roda d’instruments 
Per alumnes de Sensibilització II - 
5 anys. 

Durant el curs s’organitzen 
sessions per conèixer i provar els 
diversos instruments que oferim a 
l’Escola.

_ Llenguatge musical 
   1h de classe col·lectiva

_ Instrument 
   30/45min de classe individual

_ Cant Coral 
   45min de classe col·lectiva

SENSIBIlITZACIó  I i II 

INICIACIó I i II 

Infants de 4 i 5 anys

Infants de 6 i 7 anys

NIVEll ElEMENTAl 
Infants de 8 a 12 anys

Dividit en cinc cursos: Primer, Segon, 
Tercer, Quart i Quart Avançat

_ Llenguatge musical
   2h de classe col·lectiva

_ Instrument
   45min individual a 1r i 2n i
   1h individual a partir de 3r

_ Cant Coral
   45min/1h de classe col·lectiva

_ Cambra o Conjunt Instrumental         
   30/45min de classe col·lectiva 

Dividit en quatre cursos: Primer, 
Segon, Tercer i Quart 

_ Llenguatge musical
   2h de classe col·lectiva

_ Instrument
   1h de classe individual 

_ Cant Coral
   45min/1h de classe col·lectiva

_ Cambra o Conjunt Instrumental       
   30/45min de classe col·lectiva

_ 

PlA llIurE
Adreçat a l’alumnat que ha   
finalitzat el Nivell Elemental i a 
principiants o aficionats majors de 
12 anys i sense límit d’edat.

PLA LLIuRE A
_ Instrument
   45min de classe individual

PLA LLIuRE B
_ Instrument 
   45min de classe individual
_ Llenguatge musical 
   1h de classe col·lectiva

TALLERS 
Classes col·lectives de pràctica 
instrumental o vocal
 

NIVEll MITJÀ 

A partir dels 13 anys
L’Escola de Música ofereix vuit 
especialitats diferents per escollir:
 

_ Piano  

_ Guitarra

_ Violí

_ Percussió i bateria

_ Saxòfon

_ Trombó

_ Cant

_ Flauta travessera 

Des de l’Escola de Música creiem 
que és important fomentar la 
pràctica instrumental en grup com 
una forma divertida i pedagògica 
de posar en pràctica tot allò que 
s’aprèn a classe d’instrument, 
tot gaudint amb els companys i 
companyes.

Actualment comptem amb les 
següents agrupacions:

_ Grup de guitarres

_ Cambres (duos, trios...)

_ Grup de violins   

_ Grup de percussió

_ Grup de vent  

INSTruMENTS

lES NOSTrES
AGruPACIONS


