
ESCOLA DE MÚSICA GRAVI 22/23

INSCRIPCIÓ I NORMES GENERALS

- Cal enviar el full d'inscripció a l'activitat al correu: extraescolars@gravi.com

- L’import de la matrícula es cobrarà a l'octubre i serà de 20 €. En cas de germans només

se’n cobrarà una per família.

- La primera mensualitat es cobrarà al mes d’octubre, coincidint amb l’inici de les activitats.

- 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.

- Les baixes s’hauran de notificar per correu electrònic a extraescolars@gravi.com

- Es reserva el dret d’anul·lar un grup o activitat, si no s’assoleixen els mínims d’inscripció.

- A l’hora d’escollir els horaris d’instrument es donarà preferència als alumnes que ja

formaven part aquest curs de l’escola de música. El següent ítem que tindrem en compte és

la data de formalització de la inscripció, donant preferència a qui hi hagi fet abans.

- Durant l’any respectarem el calendari escolar de Gravi.

- Les classes s'iniciaran la setmana del 3 d'octubre.

mailto:extraescolars@gravi.com


ACTIVITATS I PREUS

Sensibilització de 3 a 6 anys: 1 hora setmanal

–        Sensibilització I (3 anys) 42 €

–        Sensibilització II (4 anys) 42 €

–        Sensibilització III (5 anys) 42 €

Llenguatge musical a partir de 6 anys: 1 hora setmanal

–        Llenguatge musical 1 40 €

–        Llenguatge musical 2 40 €

–        Llenguatge musical 3 40 €

–        Llenguatge musical 4 40 €

–        Llenguatge musical 5 40 €

–        Llenguatge musical 6 40 €

Coral: 1 hora setmanal 17 €

Batucada: 1 hora setmanal 17 €

Conjunt musical: 1 hora setmanal 40 €

Instrument:

Les classes d'instrument són individuals i podeu escollir entre: Piano, guitarra, violí, flauta

dolça, bateria, guitarra elèctrica, baix elèctric, clarinet i ukelele.

30 minuts 64 €

45 minuts 96 €

60 minuts 128 €


