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a l’ESCOLA JOAN XXIII

ESTUDI 
DE 
MUSICA



En/Na _______________________________________________com 

a pare/mare/tutor d’en/na ______________________________, 

autoritzo la seva participació a l’Estudi de Música  

 de l’Escola Joan XXIII.

En cas de classes d’instrument, indicar-ne quin: _____________________

Telèfon mòbil de contacte:____________________________________

Curs de l’alumne:____________________________________________

Tarragona, __ de _________ de 2018

Signatura dels pares/tutors

PREINSCRIPCIO

Estudi de Musica:
L’Estudi de Música és una centre especialitzat en l’ensenyament de la músi-
ca clàssica i moderna des de fa gairebé 30 anys. La seva experiència cobreix 
totes les edats, des que els nens caminen i fins als adults de qualsevol edat. 
La proposta que presentem conjuntament és la de poder iniciar a l’escola 
l’ensenyament de la música com a activitat extraescolar per als nens i nenes 
de 3 a 12 anys. 

Sensibilització: per a alumnes de P3, P4, P5, 1r i 2n. Treballen el ritme, 
la oïda, la pulsació i tot el que envolta a l’aprenentatge musical basant-se en 
la música popular, el cant coral i la dansa i utilitzant diferents instruments de 
percussió petita.

Horaris:  Divendres de 12 a 13h - P3
  Divendres de 13:05 a 14h - P4 i P5 
  Divendres de 14 a 15h - 1r i 2n

Preu de l’activitat: 30 euros/mes
Grup: mínim 8 alumnes

Música a primària: T’agrada la música? T’agrada cantar? T’agradaria 
aprendre a tocar un instrument? Què et semblaria formar part d’un grup mu-
sical?
A l’extraescolar de música et donem les eines perquè aprenguis a llegir parti-
tures, a entonar melodies, a reproduir i reconèixer els ritmes de les cançons i 
et presentem els instruments musicals perquè puguis triar el que t’agradaria 
tocar.
Quan hagis triat el teu instrument només cal que ens ho diguis i podràs co-
mençar les classes individuals amb un professor especialitzat.
T’oferim tots aquests instruments:
• Instruments de corda: violí, viola, violoncel, contrabaix, guitarra, baix 

elèctric, piano, banjo.
• Instruments de vent: flauta travessera, oboè, clarinet, saxòfon, trompeta, 

trompa, trombó, bombardí, fiscorn, tuba, flauta de bec.
• Altres instruments: acordió, bandoneó, bateria, percussió clàssica i llati-

na.

Horaris: migdies a convenir (dia i hora) - 45 minuts/setmana
Preu de l’activitat: 100 euros/mes

RECORDA!! 
Entregar aquest full abans 
del 30 de juny a secretaria.


