
 

 ESPECIALITATS 
- bateria 
- clarinet 
- guitarra 
-percussió 
- piano 
- saxòfon 
- oboé 

- trombó 
- trompa 
- trompeta 
- tuba 
- violí 
- combos 

- música tradicional 
- flauta travessera 
- baix elèctric 
- coral infantil 
- banda juvenil 
- tallers col.lectius 2n 
instrument 

TAXES I QUOTES 
 

• Quotes mensuals: 
 
Aquest curs, les quotes es seguiran cobrant a 
principi de mes, 
 
Música i Moviment (4, 5 i 6 anys): 25 € 
Iniciació al Llenguatge Musical: 25 € 
Llenguatge Musical Grau Elemental 45 € 
 
Conjunts instrumentals, banda jove: (preu 
pendent de confirmar) 
 
Instruments de banda 30 minuts: 25 € (*) 
                                    60 minuts: 50 € 
Música tradicional   15 € 
Altres instruments 30 minuts: 35 €   
                               60 minuts: 70 € 
Combos (45 min): (preu pendent de confirmar)      

 PLA D'ESTUDIS 
 

LLENGUATGE 
 

- Música i Moviment de 3 a 6 anys 
- Iniciació al Llenguatge Musical, 7 anys 

(1 hora setmanal) 
Horari per confirmar (  dijous a partir de les 

16 h) 
 

- Llenguatge Musical Grau Elemental 
(1r, 2n, 3r i 4rt dues sessios de 3/4h setmanals) 

Horari per confirmar (dimarts i djouss a partir 
de 17.00h) 

 
 

INSTRUMENT 
 

- Classes individuals d'instrument, seguint 
el pla d'estudis del llenguatge. 

(30 o 60 minuts) 
 

- Classes individuals d'instrument lliure, seguint 
una programació personalitzada pel professor. 

(30 o 60 minuts) 
 
 

COL.LECTIVES 
 

- Banda Juvenil, ( pas previ necessari abans de 
começar a tocar amb la banda) 

- Combos 

 BANDA JOVE 
- Sessions d'una hora setmanal, els dilluns  a 
les 19 h, es una passa important per a tots 
aquells alumnes que volen tocar amb la 
banda de música de Montuïri. 
 

IMPORTANT 
 

A causa del COVID 19. l'escola de música 
disposa d'un pla de contingència espècífic  
que estara a la vostra disposició per si ho 
voleu consultar, a la mateixa escola,si 
complim les normes amb seny i sentit comu, 
facilitarem l'aprenentatge, convivència i 
salut de tots. 
Les classes, en principi és faran de manera 
presencial, sempre que la situació sanitaria i 
la normativa ho permeti. 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMACIÓ I DUBTES 
 

- Al telefon 628 329 240 ( millor enviar un 
WhatsApp per concretar horari) o als  
correus guitarrajaume@gmail.com o 
escolamusicamontuiri@gmail.com 

 
 



INICI DEL CURS 
Les classes començaran dijous 1 d'octubre 
L'horari individual d'instruments es concertarà 
amb el professor corresponent els dies 20, 21  ò 
22  de setembre. 
Totes les baixes que es produeixen durant el 
curs hauran de ser tramitades mitjançant escrit 
dirigit a la direcció de l'escola, en cas contrari, 
es seguiran cobrant les mensualitats fins que 
l'alumne/a avisi. 

MATRÍCULA 
Aquets curs, per motius sanitaris donam 
preferéncia a la matricula telematica, els fulls 
de matricula els podeu trobar a la web de 
l'ajuntament de Motuïri o de la coopertiva 
Artisons, www.artisons.org) 
     En el cas que no pogueu formalitzar la 
màtricula d'aquesta manera o podreu fer 
presencialment a l'Escola de Música el  
divendres 17 de 18h a  20h o el dissabte 18   de 
11 h a 13 h. 
 

DOCUMENTS A PRESENTAR 
• Full de matrícula degudament emplenat 

(es podrà recollir a l'Ajuntament o 
imprimir-lo de la pàgina web de la 
coopertiva Artisons, www.artisons.org) 

• 1 foto carnet 
• Imprès de protecció de dades i dret 

d'imatge. 
• Domiciliació bancària degudament 

emplenada al moment de la matrícula. 

 SUBVENCIÓ 
(*) La Banda de Música de Montuïri 
subvenciona amb 15 € al més, els dos primers 
anys d'instrument de banda, excepte flauta  i 
percussió,  i amb 10 € al mes als alumnes que 
vagin a classe d'instrument de banda i toquin a 
la banda. 
La quantitat de la subvenció, fa referència a 
sessions d'una hora setmanal, en cas de 
sessions més curtes, la subvenció serà 
proporcinoal a la duració de la classe. 
Les subvencions no son acumulables. 
 
ARTISONS - cooperativa per tal de facilitar 
els estudis, posa a la vostra disposició les aules 
col.lectives obertes a les escoles d'Artisons a 
Campos i Porreres. 
 
 
 
 

ATENCIÓ A LES MARES PARES I 
ALUMNES 

amb la direcció de l'Escola prèvia cita al 
telèfon 628 329 240 
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