
 

 

 

 

 
 

 
 

 

SENSIBILITZACIÓ i INICIACIÓ  

al PUIG DE LES CADIRETES 

CURS 2018-2019 

 

 
Classes de Música els divendres al migdia de 14h10 a 15h. 

A partir de la primera setmana d’octubre, a l’escola Puig de les Cadiretes,  
l’Escola de Música  ofereix classes al migdia per als nens i nenes de  P4 i P5 (SENSIBILITZACIÓ) i 

per als alumnes de Primer (INICIACIÓ). 
 

Professors: les classes són impartides per professores de l’Escola de Música. 
Metodologia: les classes són vivencials, basades en la cançó, el joc rítmic i motriu, l’audició i escolta i 
l’expressió corporal. Alhora, els nens i nenes es comencen a familiaritzar amb la lectura musical de manera 
intuïtiva i lúdica a través de la pre-lectura i pre-escriptura de signes gestuals i grafia de símbols.  
Activitats: durant el curs, els alumnes de Sensibilització i Iniciació fan dues audicions obertes als espais de 
l’Escola de Música, on entren en contacte sentint-los en directe, amb  tots els instruments que s’hi ofereixen. 
La Iniciació a l’Escola de Música: el curs regular d’INICIACIÓ (1r), compta amb una hora més a l’Escola de 
Música, els dimarts de 17:45 a 18:45* (Llenguatge Musical, Conjunt Orff, Cant Coral, i Roda d’Instruments, on 
els alumnes fan classes i es familiaritzen amb els diferents instruments i trien el que voldran estudiar.) 

    *en cas de no disponibilitat  d’horari es pot fer només la sessió de migdia a l’escola.    
Quotes:  - Sensibilització: 22,40€/mes;    - Iniciació (íntegre): 53,80€/mes (només sessió a escola: 22,40€/mes) 
Matrícula: - Sensibilització: 22,40€;     - Iniciació: 29,80€        -  Període de matrícula: de maig a setembre 2018 
Informacions i inscripcions:  de dilluns a dijous  de 17h a 19:30- Secretaria de l’Escola de Música. 

 

 

 

BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ       * (cal portar-la a l’Escola de Música) 
 

OBSERVACIONS_________________________________________________________________________ 

 

ALUMNE ______________________________________________________ 
 

Domicili________________________________________________________ 
 

Municipi_______________________________________CP______________ 
 

(DNI______________________) Data de naixement_______/________/_____ 
 

Telèfons_________________________________________________________ 
 

Nom de la mare________________________________DNI______________ 
 
Nom del pare__________________________________DNI______________ 
 
 

e-mail____________________________________________ 
 

CEIP, Escola     ____________________________________________ 

 

DADES BANCÀRIES 
Titular______________________________ 
 
Entitat______________________________ 
 

Nº CC_ _ _ _/_ _ _ _/_ _ /_ _ _ _ _ _ _ _ _ _  (20 dígits) 
 

 
 
 
 
 

Signatura del Titular 
 

En compliment del que regula la Llei orgànica  15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les dades de caràcter personal proporcionades es recullen en 
fitxers automatitzats sota la responsabilitat de l’Escola de Música i Dansa de Llagostera. Les dades lliurades s’empraran exclusivament per dur a terme el seguiment docent de 

l’alumnat i per donar informació sobre les activitats que realitzi l’Escola de Música i Dansa de Llagostera. 
En compliment del que regula la Llei 5/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, la formalització de la matrícula 

autoritzarà que els alumnes puguin ser fotografiats o enregistrats en les activitats que organitzi l’’Escola de Música i Dansa de Llagostera, i que aquestes imatges puguin ser 
publicades a la pàgina web o a la memòria d’activitats de l’Escola de Música i Dansa de Llagostera.  

Escola de Música de Llagostera                    - Pça. Catalunya, nº6             - Tf: 626 34 76 79 - 649 94 60 51    

   e-mail: escolademusica@casino.cat;  -  web: https://escolademusicadellagostera.co  ... i també a Facebook  

(Enganxeu fotografia) 

mailto:escolademusica@casino.cat
https://escolademusicadellagostera.co/

