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QUOTES EDUCANDS
QUOTA SOCIS/ES
Pagament anual
Venda talonari Loteria Nadal o beneficis.

40€

MATRÍCULA
Nou alumnat.
Perd la seua validesa al donar-se de baixa.

35€

LLENGUATGE MUSICAL (1 H)
1 hora setmanal. Des de 1r fins a 3r de
Llenguatge Musical i Adults.

31€

LLENGUATGE MUSICAL (1 H 30m)
1 hora i mitja setmanal. Comprèn els cursos
de 4t i 5è de Llenguatge Musical.

46€

COR INFANTIL (1 H) 12€

BANDA JUVENIL (1 H 30m) 10€

BATUCADA (2 H) 15€

BANDA DORADA (2 H) 12€

VENT I PERCUSSIÓ
Matriculant-se en Llenguatge Musical.

35€
22€

VIOLÍ, VIOLA I CELLO
Matriculant-se en Llenguatge Musical.

40€
26€

GUITARRA, PIANO I CANT
Matriculant-se en Llenguatge Musical.

45€
32€

INSTRUMENT   (30 min./setmana)

DESCOMPTES A FAMILIES*
DUES PERSONES
Aplicable a l'import total del rebut.

3%

TRES O MÉS PERSONES
Aplicable a l'import total del rebut.

10%

Quan l'alumne/a es matricula de més d'un instrument el
descompte (si fa Llenguatge Musical) es realitza a la
més cara.

El preu de la 2a mitja hora de classe serà el
mateix que l'hora sense Llenguatge Musical.

INSTRUMENTS GUAYS

TROMPA - TROMBÓ - FAGOT - BOMBARDÍ -  TUBA - CELLO
Els "Instruments Guays" tenen un descompte d'un 50% en el cost
mensual de les classes d'instrument durant el curs 2021-2022.

Sempre que estiguin disponibles, es podrà realitzar CESSIÓ
D'INSTRUMENTS. La sol·licitud dels mateixos s'establirà per ordre
de matrícula.

50%
de descompte

ORQUESTRA (1 H 30m) 12€

SENSIBILITZACIÓ (1H) 30€

JARDÍ MUSICAL (1H) 30€

INICIACIÓ (1H) 30€
PREPARATORI (1H) 30€



CALENDARI D'INSCRIPCIÓ
ALUMNAT DE L'ESCOLA
L'ordre de matrícula es publicarà la primera setmana de Juny. El període de matrícula serà del 21 al 29
de juny de 2021.

FAMILIARS DIRECTES
Els familiars directes es podran matricular a partir del 6 de setembre a les 17:30h.

NOU ALUMNAT
La matrícula per al nou alumnat serà el 7 de setembre a partir de les 17.30 h.

INFORMACIÓ D'INTERÈS
ALTES I BAIXES
En cas de voler apuntar o desapuntar tant a un alumne/a com soci/a a una activitat dins de l'Escola de
Música es comunicarà en secretaria abans del 25 de cada mes. No es realitza l'alta o baixa d'alguna
activitat amb el mes avançat.

RECUPERACIÓ DE CLASSES
Es recuperaran les classes en cas de falta del professorat sense haver disposat de professor/a
substitut/a.
si l'alumne falta per la causa que siga no es recuperarà la classe.
L'Escola tancarà els festius nacionals o locals programats en el calendari escolar de la ciutat de
València. Les classes que es troben en aquestes dates no es recuperaran.

FALTES D'ASSISTÈNCIA
En cas de falta d'assistència de l'alumne/a, es prega avisar a l'Escola, perquè aquest dia el professor/a
puga reorganitzar-se l'horari.

HORARI DE SECRETARIA
Dilluns de 16 a 21 hores.
Dimarts a Divendres de 16 a 19 hores.
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