FUNCIONAMENT
 La preinscripció s’ha de fer dins els terminis establerts. En cas de fer-la fora de termini,
aquesta quedarà en llista d’espera.
 L’imprès de sol·licitud de preinscripció es
pot trobar tant a les oficines com a la web de
l’ajuntament o bé, a l’Escola de Música.
 El document de preinscripció ha d’estar degudament emplenat.
 Es pot lliurar tant a l’ajuntament com a l’Escola de Música.
 Per als alumnes de nou ingrés: criteris de
prioritat en la valoració de la sol·licitud de la
preinscripció atenent a:
- Tenir germans matriculats a l’escola
- Proximitat del domicili habitual de
l’alumne/a.

Per a més informació podeu dirigir-vos a:

Ajuntament del Catllar
Plaça de la Vila, 1
43764 El Catllar
Tel. 977 653 101
Web: www.elcatllar.cat

ESCOLA
MUNICIPAL
DE
MÚSICA

Escola Municipal de Música del Catllar
Av. Catalunya
43764 El Catllar
e-mail: emmcatllar@gmail.com

INFORMACIÓ

 L’ordre de preinscripció no és determinant a
l’hora d’aconseguir una plaça. Aquesta s’adjudicarà segons els criteris de prioritat.

CURS 2015 – 2016

 L’adjudicació de l’instrument anirà en funció de les places disponibles en cadascuna de
les especialitats.

EL CATLLAR
AJUNTAMENT DEL CATLLAR

PRESENTACIÓ
Benvinguts a un nou curs de l’Escola Municipal
de Música del Catllar. Un projecte que avança
gràcies a l’esforç, el compromís i la il·lusió
de tots els que en formem part: ajuntament,
pares, alumnes, professors, ...

OFERTA EDUCATIVA
 Sensibilització i Iniciació musical: adreçat a
nens i nenes d’entre 4 i 7 anys, dividit en quatre

Dates: del 27 d’abril a l’11 de maig de

nivells d’aprenentatge. Pensat per a desenvolupar

2015 (ambdós inclosos)

la sensibilitat dels alumnes més petits a través de la
música i el moviment.

 Preparatori: curs de preparació i iniciació al
llenguatge musical dirigit als alumnes nous en edat

Amb la garantia de la seva trajectòria i
arrelament al poble, la nostra Escola de Música
vol apostar de manera decidida per un
ensenyament rigorós i de qualitat, compatible

d’iniciar el nivell elemental.

 Nivell Elemental: estructurat per nivells i adreçat
a alumnes d’entre 8 i 15 anys.

S’ofereix una

formació musical bàsica que desenvolupa l’alumne

amb una oferta variada, dinàmica i flexible,

en els fonaments del llenguatge musical, el cant

sensible a les inquietuds dels alumnes.

coral, l'aprenentatge d’un instrument i l’experiència

Des de la seva creació, ara fa més de 25 anys,
ha estat constant l’increment progressiu en el
nombre d’alumnes, així com l’ampliació dels
ensenyaments impartits, amb la finalitat de fer
créixer la cultura musical al nostre poble.

de tocar en grup

 Música per a joves: Dirigit als alumnes a partir
dels 15 anys on la practica instrumental, tant

que la visqueu de ben aprop!

Lloc: Ajuntament del Catllar,

EMM del

Catllar o a través del següent correu
electrònic: emmcatllar@gmail.com
Documentació: Imprès de sol·licitud1, DNI
del pare/mare o tutor i, en cas de tenir-lo,
fotocòpia del DNI de l’alumne/a.

Dates de la matrícula: a determinar (es
comunicarà,

prèviament,

via

correu

electrònic)

individual com en grup, són la base del programa.
Al conjunt instrumental es treballen de manera
aplicada els continguts del llenguatge musical.

 Música per adults: adreçada a persones majors
Si us agrada la música, us oferim l’oportunitat

PREINSCRIPCIÓ

de 18 anys amb ganes d’aprendre i fer música.

El cobrament de la matrícula es fa a partir
del 15 juliol i les mensualitats es cobraran
entre el dia 1 i 5 de cada més, una vegada
iniciat el curs.

 Instruments que s’imparteixen actualment: piano,
cant, guitarra clàssica, guitarra elèctrica, clarinet,
flauta travessera i violí. L’oferta queda oberta a
incorporar altres instruments en funció de la
viabilitat de la proposta i les necessitats de
l’escola.

Per a més informació sobre l’oferta educativa de
l’EMM i baixar-vos els documents de preinscripció podeu consultar la pàgina web de l’ajuntament: www.elcatllar.cat

