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PER FORMAR ELS GRUPS DE LLENGUATGE MUSICAL
HA D’HAVER-HI UN NOMBRE MÍNIM D’ALUMNAT INSCRIT

APRENENTATGE INICIAL (ALUMNES DE 3 A 6 ANYS)
Treball sensorial i vivencial de l’oïda, el ritme, la veu i altres aspectes musicals a través de les cançons, jocs, expressió
corporal i pràctica instrumental en grup. A partir de 6 anys es pot començar l’estudi de l’instrument col·lectiu.
Llenguatge musical
3 anys - Petits músics
4 i 5 anys - Sensibilització 1 i 2
6 anys - Iniciació

23,70 €/mes
26,90 €/mes
33,90 €/mes

APRENENTATGE BÀSIC (alumnes de 7 a 9 anys) / APRENENTATGE AVANÇAT (alumnes a partir de 10 anys)
Treball progressiu del llenguatge musical en tots els aspectes. Classes d’instruments individuals o col·lectives. Els alumnes
que vulguin encaminar-se cap a estudis professionals es podran preparar per a les proves d’accés a nivell mitjà.
Llenguatge musical
7 i 8 anys - Preparatori 1 i 2
9 anys - Primer			
Segon, Tercer i Quart

35,00 €/mes
42,00 €/mes
51,70 €/mes

Instrument col·lectiu
Iniciació (30’ setmanals)
45’ setmanals			

39,00 €/mes
46,20 €/mes

Instrument individual
Preparatori I, II i Primer
(30’ setmanals)
Segon i Tercer			
(30’ setmanals)
Primer, Segon, Tercer i Quart
(45’ setmanals)

59,00 €/mes
62,40 €/mes
75,50 €/mes

MÚSICA
A MIDA
S’adreça a tots aquells infants a partir de 6 anys, joves i
adults amb inquietuds musicals amb coneixements bàsics
o sense. L’EMG ofereix classes a mida tant de llenguatge
musical com d’instrument individual o col·lectiu.

Vols formar part d’un grup? No et conformis a escoltar les
cançons que t’agraden, sigues tu el protagonista!! Vine,
aprèn, actua i grava els teus temes!! Classes individuals i
combos per a joves i adults.

Llenguatge musical
Llenguatge musical

Llenguatge col·lectiu o combos
47,20 €/mes

Instrument individual
30’ setmanals			
45’ setmanals 		
60’ setmanals 		

63,50 €/mes
90,00 €/mes
121,00 €/mes

45’ setmanals
2 alumnes
46,20 €/mes
3 alumnes
41,00 €/mes
4 alumnes
37,70 €/mes
5 alumnes
31,50 €/mes
6 alumnes
25,80 €/mes
8 alum. o més 19,40 €/mes

60’ setmanals
-		
42,00 €/mes
32,30 €/mes
25,80 €/mes

FORMACIONS MUSICALS
Jove Orquestra del Gironès (inicial)
Jove Orquestra del Gironès (juvenil)
Escola de Guitarres del Gironès (inicial)
Escola de Guitarres del Gironès (juvenil)

12,90 €/mes
21,50 €/mes
12,90 €/mes
21,50 €/mes

TEATRE MUSICAL
El teatre musical és una activitat optativa per a l’alumnat de l’EMG de 6 a 14 anys. A part de cantar, els alumnes treballaran
altres elements del teatre musical que complementaran la seva formació a més d’enriquir-los i dotar-los de recursos
expressius i creatius.
Teatre musical					
Alumnat matriculat només a Teatre Musical

8,00 €/mes
21,50 €/mes

MATRÍCULA
Matrícula i assegurança (anual) 		
					
					

91,50 € a partir de setembr
61,00 € a partir de l’1 de gener
30,50 € a partir de l’1 d’abril

BONIFICACIONS A LA MATRÍCULA
33%
50%
66%
100%

Sensibilització II
1r germà matriculat, jubilats i pensionistes, persones discapacitades (≥30%), famílies nombroses
i famílies monoparentals
Sensibilització I
2n germà matriculat i Petits músics

Altres bonificacions: els alumnes matriculats de Llenguatge Musical i dos instruments tenen gratuïta la participació
en les formacions.

