ESCOLA DE MÚSICA

GRAVI
Curs 2019/20

Escola de Música GRAVI
Av. Vallcarca, 258
Telèfon: 93 211 11 83/Fax 93 418 13 06
Correu: serracristian71@gmail.com
www.gravi.com

www.gravi.cat

L’Escola de Música Gravi és una escola oberta a tot el barri, tant als nens/es
com als adults.
L’activitat pedagògica comença a partir dels 3 anys, en què, en una primera
etapa i a través del joc, aprenen a conèixer el ritme i l’entonació, i treballen la
motricitat i el desenvolupament de l’oïda. Això fa que l’alumne/a s’introdueixi
progressivament en un món nou, que li permetrà després superar els diferents
cicles d’ensenyament musical.
A partir dels 6 anys i fins als 12 anys, els alumnes inicien una nova etapa en la
qual poden començar a tocar un instrument, tot incorporant el llenguatge
musical i també poden formar part de la coral, l’orquestra o el conjunt
musical.
L’oferta d’instruments, coral, llenguatge musical, conjunt musical i orquestra
es manté igual durant el cicle corresponent a l’ESO i el BATXILLERAT.
Volem recordar que totes aquelles famílies que estiguin interessades que
preparem els alumnes per superar les proves d’accés al grau professional dels
conservatoris es poden posar en contacte amb nosaltres per concretar un
programa individualitzat.
Per al curs 2019/20 seguim estant interessats a formar una orquestra i
conjunts musicals de música moderna o clàssica, on podran participar tots
aquells/es alumnes que, a criteri del professor/a, tinguin un nivell mínim
suficient d’instrument com per formar part del conjunt o l’orquestra.
INSCRIPCIÓ i NORMES GENERALS
Els/les alumnes que ja pertanyen a l’Escola de Música tindran preferència per
matricular-se.
El període de matrícula començarà el: 20/5/2019
Lloc d’inscripció: Secretaria de Primària (de 8.00h. a 17.15h.)
Reunió informativa :

20/5/2019

Edifici Primària 17:15h .

♪ Per poder formalitzar la inscripció és necessari omplir el full d’inscripció que
trobareu a la secretaria de Primària o penjat a la web de l’escola, dins el
termini marcat.
♪ Els antics alumnes també hauran de formalitzar la inscripció dins el període
establert.
♪ Els horaris d’instrument s’establiran rigorosament per ordre d’inscripció.
♪ Es reserva el dret d’anul·lar un grup o activitat, si no s’assoleixen els mínims
d’inscripció.

♪ L’import de la matrícula es cobrarà al juliol i serà de 23,50 €. En cas de
germans només se’n cobrarà una per família. La primera mensualitat de
l’Escola de Música serà a l’octubre, coincidint amb l’inici de les activitats.
♪ Les baixes s’hauran de notificar per escrit, fax o correu electrònic a la
secretaria de Primària.
♪ RECORDEU que qualsevol modificació administrativa s’ha de comunicar a la
secretaria de Primària abans del dia 25 del mes en curs perquè tingui vigència
el mes següent. Les modificacions fetes fora d’aquest termini tindran el
recàrrec corresponent i, per tant, no es retornarà l’import.
ACTIVITATS
♪ Durant l’any respectarem el calendari escolar de Gravi.
♪ Es podran modificar dates, horaris de les activitats, si el correcte
funcionament d’aquestes ho requereix i ho permet. Qualsevol canvi serà
notificat mitjançant correu electrònic, pàgina web o circular informativa.
De 3 a 6 anys: 1 hora setmanal
Sensibilització I (3anys)
Sensibilització II (4 anys)
Sensibilització III( 5 anys)

42,84€
42,84 €
42,84 €

Llenguatge musical a partir de 6 anys: 1 hora setmanal
Llenguatge 1
Llenguatge 2
Llenguatge 3
Llenguatge 4
Llenguatge 5
Llenguatge 6
Coral (1h. setmanal)
Conjunt musical (1 h. setmanal)
Orquestra (1 h. setmanal)
Batucada (1h. setmanal)

33,15 €
33,15 €
33,15 €
33,15 €
33,15 €
33,15 €
13,50€
33,15 €
33,15 €
13,50€

Instrument:
Les classes d’instrument són individuals i podeu escollir entre: Cant, Piano,
Guitarra, Violí, Flauta travessera, Bateria, Guitarra elèctrica i Baix.
30 minuts
45 minuts
60 minuts

54€
80€
106,30€

