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QUÈ POTS FER?

QUINS 
INSTRUMENTS 
OFERIM?

Què cal fer per 
matricular-se?

PREUS

T’AGRADA 
LA MÚSICA?
 Tens interès per aprendre 
a tocar algun instrument?

Benvinguts i benvingudes a l’Escola 
de Música Municipal de Mont-roig del Camp!

T’oferim classes a Mont-roig i a Miami Platja, 
audicions, trobades amb altres escoles, formar 
part de la vida cultural del municipi i sobretot 
gaudir de la música!

Si has finalitzat el nivell elemental, 
ets aficionat a la música i tens més 
de 13 anys o no has estudiat mai 
música, POTS:

I si vols tocar En grup 
per gaudir de la música 
d’una Manera divertida 
I amb altres 
Companys/es?

SENSIBILITZACIÓ  I i II 
infants de 4 i 5 anys

* Llenguatge musical
* Roda d’instruments

PLA LLIURE 

Opció Pla Lliure A:
 * Instrument
 
Opció Pla Lliure B:
 * Instrument 
 * Llenguatge musical 

Comptem amb les següents 
agrupacions:

* Grup de guitarres     
* Cambres (duos, trios...)
* Grup de violins  
* Grup de percussió
* Conjunt instrumental 
  

1.Per a reservar la teva plaça 
i matricular-te cal presentar:

* Full de matrícula degudament omplert
* Fotocòpia del DNI de l’alumne 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, especi-
ficant nom i cognom de l’alumne i l’activitat 
(Escola de Música)*:

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

*No es podrà fer ús del servei fins que s’hagi pre-
sentat tota la documentació requerida i s’hagi 
fet l’ingrés de la matrícula

2. Com s’ha de presentar aquesta 
documentació?

* A través de la seu electrònica: 
https://nostreserveis.eadministracio.cat/info.0

O bé
* Descarrega el full de matrícula del nostre bloc 
http://amusicabn.blogspot.com i envia tota 
la documentació al correu electrònic a 
escola.musica@nostreserveis.cat

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

*S’aplicarà un descompte del 10% per als germans i/o familiars directes

PLA D’ESTUDIS

Sensibilització
 / Taller

Iniciació

Nivell Elemental
 / Nivell Mitjà

Pla Lliure A

  B

PREU TRIMESTRAL

75 €

150 €

180 €

180 € (150 € menors d’edat)

210 € (180 € menors d’edat)

PLA D’ESTUDIS + TALLER

-

-

210 €

210 € (180 € menors d’edat)

240 € (210 € menors d’edat)

* PIANO  

* GUITARRA 

* VIOLÍ

* PERCUSSIÓ I BATERIA

* SAXÒFON  

* TROMBÓ  

* CANT  

* FLAUTA TRAVESSERA

TALLERS 

Amb classes col·lectives de pràctica 
instrumental o vocal. 
 * Música de cambra  
 * Conjunt instrumental
 * Guitarra flamenca  
 * Cant coral

NIVELL ELEMENTAL  
infants de 8 a 12 anys

* Llenguatge musical 
* Instrument
* Conjunt vocal o instrumental

NIVELL MITJÀ   
A partir de 13 anys

Dividit en quatre cursos: primer, segon, 
tercer i quart
 * Llenguatge musical 
 * Instrument 
 * Conjunt vocal o instrumental

INICIACIÓ I i II  
infants de 6 i 7 anys

* Llenguatge musical
* Instrument 
* Cant Coral


