Els Tallers Municipals de
Música posen a l’abast
de tothom els recursos
necessaris per estimular
la pràctica quotidiana
de la música i l’audició.
El coneixement del
llenguatge musical, la
descoberta dels
instruments i la integració adequada en els
diversos grups de
treball, han de dur a
l’alumnat a fruir de la
música, tot potenciant
l’aprenentatge d’un art
que és eina d’enriquiment personal i socialització.

TallersMunicipals
de Música
de Vilafant

Tallers Municipals
de Música de Vilafant
Curs 2019-20 (inici 1 d’octubre)
Inscripcions des del maig
Tallers d’iniciació i preliminar
4 nivells de grau elemental
Tallers per a adults
Piano, guitarra, saxòfon, clarinet,
violí, bateria, flauta travessera,
viola, cant i altres instruments
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2019-20
Ajuntament de Vilafant

c u l t u r a

Classes a l’Escola Les Mèlies
Més informació: serveispersones@vilafant.cat

Preus:
Solfeig

Classes:
Ensenyaments d’iniciació
alumnat de 6/7 anys

Tallers d’iniciació i preliminar

Ensenyaments de grau elemental

alumnat des de 7 anys

4 nivells dirigits a l’aprenentatge bàsic de
la música i l’instrument, que permeten una
formació integral de l’alumnat. A partir del
grau elemental es pot accedir a cursos de
Grau Professional impartits pel Conservatori
i altres centres d’ensenyament musical.
Taller de música per a adults - nocturn
Instruments: actualment s’ofereixen les
opcions de piano, guitarra, saxòfon, violí,
clarinet, bateria, flauta travessera i cant. Es
poden sol·licitar nous instruments (contra
baix, trompeta, violoncel, trombó, fiscorn,
tenora...)

Concerts
Concert de Nadal a càrrec del professorat i
obert al públic
Audició a càrrec d’alumnes de nivell
avançat d’altres centres i destinat a
l’alumnat
Concert de Primavera a càrrec de l’alumnat
i obert al públic

2 classes col·lectives setmanals d’1 hora:
25€/mes (28€/mes no empadronats)
1 classe col·lectiva setmanals d’1 hora:
18’5€/mes (20€/mes no empadronats)
1 classe individual setmanal de 3/4 d’hora:
41’5€/mes (45€/mes no empadronats)
Solfeig d’adults (classe col·lectiva d’1h setmanal):
12’5€/mes (14€ no empadronats)

Instruments

1 classe setmanal individual de 1/2h: 41’5€/mes
(45€/mes no empadronats)

Teatre musical o conjunt instrumental*/**

1 classe quinzenal col·lectiva d’1h:
12’5€/mes (14€/mes no empadronats)

* Gratuït

- El conjunt instrumental és gratuït. Només hi
poden accedir els alumnes triats pel professorat.
- 4 classes individuals solfeig i 4 d’instrument per
qui prepara exàmens accés a Grau Professional

Matrícula

- 60€/any/alumne (3 rebuts de 20€)
- o bé 100€/any/família (2 rebuts de 50€)
- Hi ha descomptes per família nombrosa (50%,
2a categoria 70%, i 3a categoria 90%)

Inscripció

El full d’inscripció als Tallers Municipals de Música, a
l’Ajuntament i a ww.vilafant.cat
Els pagaments s’han de domiciliar.

HORARIS DE SOLFEIG (classes col·lectives, mínim 5 alumnes)
Iniciació

dilluns
16:45-17:45h

Preliminar

dimarts

dimecres
16:45-17:45h

dijous

16:45-17:45h

divendres
16:45-17:45h

1r nivell

16:45-17:45h

16:45-17:45h

2n nivell

18-19h

18-19h

3r nivell

18-19h

18-19h

4t nivell

18-19h

18-19h

Teatre musical a determinar

Adults

a determinar

INSTRUMENTS (mínim 34 classes individuals per curs)
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Piano, guitarra, saxòfon, violí, viola, clarinet, bateria, flauta travessera i cant.
Els horaris (1/2h setmanal) s’acorden entre el mestre/a i l’alumne/a
**Els conjunts coral i instrumental són d’1h quinzenal i poden estar condicionats al nivell de l’alumne.

Organització i contactes
Per dubtes, canvis o suggeriments
podeu adreçar-vos a:
- Director: Jordi Parrot, per temes
relacionats amb la formació i
pedagogia musical.
- Secretari: Marc Parrot, pels
organitzatius i administratius.
Jordi Parrot: 678 60 49 65
Marc Parrot: 687 73 23 88
musica.vilafant@gmail.com

Informació i
recomanacions
Inscripcions i modificacions
Tota nova inscripció o modificació
s’ha de comunicar 15 dies abans.
Teniu a la vostra disposició els
documents a la web:
www.vilafant.cat
Protecció de dades i drets
d’imatge
Les vostres dades i contactes només
s’empraran per a la gestió de l’escola
de música i per a la seva difusió o informar-vos d’altres actes socioculturals
gestionats per l’Ajuntament.
Així mateix, només per a fins de
difusió de l’escola, s’emprarien imatges
genèriques preses a l’Escola de Música
o actes d’aquesta.
En ambdós casos podeu demanar a
l’Ajuntament, mitjançant instància,
l’accés, la modificació o la cancel·lació
de les dades de què en disposem.
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Material
Heu de dur una llibreta pautada
de mida A4, llapis i goma.
Recordeu respectar el material
de l’escola, ja que hi compartim
l’espai.
Avaluacions
L’escola us presentarà a títol
infomatiu, avaluacions que complementaran el seguiment formatiu dels alumnes.
Vestíbul i espai interclasses
Els alumnes (abans i després de
les classes) es poden esperar al
vestíbul, però atès que no hi ha
servei de consergeria, estan sota
la responsabilitat dels pares.
L’escola no garanteix la custòdia
dels alumnes fora dels horaris
lectius.
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Calendari curs 2019-20
Inici: 1 d’octubre Final: 19 juny 2020
Festes puntuals: 1 nov i 6 desembre
2019, i 1 maig 2020
Vacances: 21 des al 7 gener 2020,
4 al 13 d'abril 2020
Concert Nadal: 20 des 2019
Concert final de curs: 19 juny 2020
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2019/20

Compromís de nombre de
classes individuals:

Cobrament de rebuts
A principis de mes se us carregaran
en compte els rebuts.
- Matrícula Individual: 3 rebuts de
20€ (oct, nov i des), si és Familiar
2 rebuts de 50€ (oct i nov)
- Solfeig en grup: rebut mensual
de 25€ o 18’5€ (mig solfeig) o bé
28€/20€ si no sou empadronats
- Instruments i cant individuals:
rebut de 41’5€ (no empadronat 45€)
- Solfeig per adults i teatre grupal
12’5€/mes (14€ si no sou empadronats)

Vers les classes individuals s’asseguren que es faran 34 classes com
a mínim a cada curs.
En el cas que per motius de festes
o vacances (especificades al
Calendari escolar) recaiguin especialment en el vostre dia de la
setmana en el qual feu instrument, o altre classe individual, i
això comporti que no es puguin
fer un mínim de 34 classes, teniu
dret a demanar fer les que manquen un altre dia, negociant-ho
amb el mestre d’instrument quin
pot ser el dia més convenient a
ambdues parts.
Ajuntament de Vilafant

Tot rebut retornat s’haurà de fer efectiu a Recaptació
juntament amb les despeses de retorn. L'impagament
continuat pot esdevenir anul·lació de la inscripció.
c u l t u r a
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