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Sensibilització musical  (3 anys)      
iniciació al llenguatge musical (2 hores/setmana)
cant coral 45 minuts

Sensibilització musical 1 (4 anys)      
iniciació al llenguatge musical (2 hores/setmana)
cant coral 45 minuts

Sensibilització musical 2 (5 anys)      
iniciació al llenguatge musical (2 hores/setmana)
cant coral 45 minuts
opcional instrument (si han cursat anteriorment)

Iniciació musical (6 anys)      
iniciació al llenguatge musical (2 hores/setmana)
cant coral 45 minuts
1/2 h instrument

Iniciació musical (7 anys)      
iniciació al llenguatge musical (2 hores/setmana)
cant coral 45 minuts
1/2 h instrument

Nivell elemental 
primer curs: 8 anys; segon curs: 9 anys; 
2 h llenguatge musical
1 h cant coral
1/2 h instrument
tercer curs: 10 anys
2 h llenguatge musical
1 h cant coral
45 minuts instrument
quart curs: 11anys
2 h llenguatge musical
1 h cant coral
45 minuts instrument
1/2 h música de cambra

Nivell mitjà
2 h llenguatge musical
1 h cant coral
45 minuts insrument
1/2 música de cambra

Cursos per adults

Aclariments:
Les hores d'instrument s'enviaran via mail durant l'estiu
L'horari de classes de llenguatge i cant coral es penjarà a la web de l'ajuntament durant el mes de juliol
L'EMM es troba al CEIP La Rosella.
Avans de començar el curs es farà una reunió informativa

Taxes Matrícula (1 sol pagament a l'inici tots els cursos) 50 euros
Sensibilització 34 euros/mes
Sensibilització 1 36 euros/mes
Sensibilització 2 36 euros/mes (opció instrument 8 euros)
Iniciació 1 44 euros/mes
Iniciació 2 44 euros/mes
Nivell elemental 
primer curs: 8 anys; segon curs: 9 anys; 44 euros/mes
tercer curs: 10 anys 52 euros/mes
quart curs: 11anys 58 euros/mes
Nivell mitjà 60 euros/mes
Cursos per adults
Matrícula (1 sol pagament) 25 euros

1/2 h setmanal 34 euros/mes
3/4 h setmanal 41 euros/mes
1 h setmana 48 euros/mes

2n germà matriculat 10% dte.
3r germà matriculat 20% dte.




