Municipal
de Música
de Vilafant
2014-15

dades alume/a

Tallersdel’ Escola

Sóc nou/va
NIF............................
Nom i cognoms ..............................................................
Adreça ...................................................
Població............................ Data naix:............................
Telèfon........................
Mòbil ...................................
Correu-e.. .....................................................................

Hi ha dos tipus de cursos,
- els col·lectius (són solfeig o bé conjunt instrumental, ambdós en grup)
- els individuals (són instruments, cant o classe personal de solfeig)

No faig solfeig

Faig mig solfeig

Iniciació
Dt-Dj 17-18h
1r nivell
Dl-Dc 18-19h
3r nivell
Dt-Dj 18-19h
Adults
Dl 19:30-20:30h

Preliminar
Dl-Dc 17-18h
2n nivell
Dl-Dc 18-19h
4t nivell
Dt-Dv 18-19h
Conjunt instr.
Dt 19-20h

dades

domiciliació
(i sol·licitud
de matrícula
familiar)

com el curs anterior: Sí

Individuals:

Col·lectives:

Els preus i horaris els teniu detallats al dors d’aquest full i a la pàgina web www.vilafant.com

Saxòfon

Guitarra

Cant

Bateria

Violí

Piano

Flauta
travessera

Clarinet
Solfeig
individual

..................

Vull matrícula amb el familiar...................................................
17h
Nom i cognoms del titular del compte corrent: ................................
18h
...................................................................
NIF: .............................
Nom Banc/Caixa: ................................. Adreça Banc/Caixa: .............................................
C. IBAN

Entitat

Oficina

DC

Núm. de compte

Sol·licito que em passeu pel compte corrent esmentat els rebuts dels Tallers de
l’Escola de Música Municipal de Vilafant.
Data:
Signatura:
(Tot rebut retornat s’haurà de fer efectiu a Recaptació juntament amb les despeses de retorn)
v14.05.20

Full d’incripció i d’Autorització per emmagatzemar les dades i emprar-les per difondre actes socioculturals sense ànim de
lucre: Segons la Llei 15/99 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s’informa als participants d’aquest curs
que les seves dades seran incloses en un fitxer automatitzat de titularitat de l’Ajuntament de Vilafant, amb la finalitat de realitzar la
gestió d’aquest acte sociocultural , com també per a la tramesa d’informació d’altres actes i activitat socioculturals que organitzi o
recolzi l’Ajuntament de Vilafant, i puguin ser del vostre interès. Així mateix, s’informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés,
rectificació, cancel.lació i oposició, en els termes inclosos en la legislació vigent, mitjançant una instància presentada en el registre de
l’Ajuntament de Vilafant.

Ajuntament
de Vilafant

Preus:

Classes:

Solfeig

alumnat des de 7 anys

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)

! 4 nivells dirigits a l’aprenentatge bàsic de

Instruments

Ensenyaments d’iniciació
alumnat de 6/7 anys

! Tallers d’iniciació i preliminar

Ensenyaments de grau elemental
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 (contrabaix, 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

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

Conjunt instrumental

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

Matrícula

60€/any/alumne (3 rebuts de 20€) o bé,
100€/any/família (2 rebuts de 50€)

Domiciliació

Els pagaments s’han de domiciliar.
El full d’inscripció us el facilitaran a l’Escola
de Música, a l’Ajuntament de Vilafant o a la
pàgina web www.vilafant.com/tramits.php

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

dimarts
17-18h

dimecres

Preliminar

17-18h

17-18h

1r nivell

18-19h

18-19h

2n nivell

18-19h

18-19h

3r nivell

18-19h

4t nivell

18-19h

Conjunt

19-20h

instrumental

Adults

dijous
17-18h

divendres

18-19h

19:30-20:30h

INSTRUMENTS (mínim 32 classes individuals per curs)
Els horaris (1/2h setmanal) s’acorden entre el mestre/a i l’alumne/a
Piano, guitarra, saxòfon, violí, clarinet, bateria, flauta travessera i cant.

18-19h

