
MÚSICA TRADICIONAL................ 82,00 €/trimestre
Matrícula............................................................10,00 €

GRALLA
Divendres(Grup 1) De 17:30 a 18:15

Divendres(Grup 2) De 18:15 a 19:00

ACORDIÓ
DIATÒNIC Dimarts De 19:45 a 20:30

AULA MODERNA...................................... 91,58 € / mes

– Recomanat als alumnes d'instruments moderns

– Es realitzen les egüents classes setmanals:
• Llenguatge Modern: 1 sessió de 60 minuts
• Instrument: 30/60 minuts

A.MODERNA 2 Dijous De 18:00 a 19:00

ADULTS............................................................ 70 € / mes

-  Adreçat  a  totes  aquelles  persones  majors  de  18  anys
interessats  en la  pràctica musical.Es  realitzen les  següents
classes setmanals: 

• Llenguatge musical + Instrument – classe setmanal de
45 minuts

• Horari – a determinar amb el professor d’instrument

OFERTA  D'INSTRUMENTS: BATERIA  –  BAIX
ELÈCTRIC  –  CANT  –  CLARINET  –  FLAUTA
TRAVESSERA  –  GUITARRA  –  GUITARRA
ELÈCTRICA  –  PIANO  –  SAXO  –  TECLAT
TROMPETA – TROMBÓ – VIOLÍ  – VIOLONCEL
GRALLA – ACORDIÓ DIATÒNIC 

MATRÍCULA................................................ 40,00 €
SEGON INSTRUMENT ................................ 35,63 €
LLENGUATGE MUSICAL ..............................41,59 €
LLOGUER INSTRUMENT (Ini2).....................49,99 €

*  Descomptes  del  20%  i  40%  a  famílies  amb  varis
membres matriculats (més informació a secretaria)

ATENCIÓ!

En  el  moment  que  l'alerta  sanitària  ens  ho
permeti  tornarem  a  realitzar  les  classes  de
llenguatge musical grupals, cant coral, tallers
intrumentals etc. 

És  per  aquest  motiu  que  heu  de  tenir  en
compte els possibles canvis d'horaris i/o preus
un cop començat el curs.

OFERTA EDUCATIVA

 Curs 2020 / 2021

Plaça Dr. Salvans 1
08770 - Sant Sadurní d'Anoia

Telf. 93 891 08 15 
escolademusica@santsadurni.cat 

HORARI:

- Matins: dimarts i dijous de 10 a 12:30
- Tardes: de dilluns a divendres de 15:30 a 20:00

mailto:escolademusica@santsadurni.cat


NADONS................................................ 82,00 €/trimestre
Matrícula..................................................................10,00 €
Proposta  per  famílies  amb  nadons  que  volen  introduir  als
més petits al món sonor i musical acompanyats dels pares,
avis, tiets... Moixaines, cançons, jocs de falda...
– Paquets trimestrals de 10 sessions de 45 minuts.
– Picarols (P2)
– Seran grups de 3 alumnes.

NADONS

Picarols
(Grup A) Dilluns De 17:00 a 17:45

Picarols
(Grup B) Dimarts De 17:00 a 17:45

SENSIBILITZACIÓ: P3- P4- P5................... 26,17 € / mes

– Primeres  experiències  musicals  que  treballen  d'una
manera  natural  el  desenvolupament  motor,  cognitiu  i
emocional de l'infant.
– Classes setmanals de 45 minuts.
– P3 seran grups de màxim 3 alumnes (acompanyats d’un
adult)
– P4 i P5 seran grups de màxim 6 alumnes.

P3
Dilluns (Grup A)

De 17:15 a 18:00
Dimarts (Grup B)

P4

Dilluns (Grup A)
   De 17:30 a 18:15Dimarts (Grup B)

Dimecres (Grup C)

P5

Dimecres (Grup A) De 17:15 a 18:00

Dijous (Grup B) De 17:15 a 18:00

Dijous (Grup C) De 17:30 a 18:15

Divendres (Grup D) De 17:15 a 18:00

INICIACIÓ 1.............................................. 26,17 € / mes

– A  través  de  la  cançó,  la  dansa,  el  moviment  i  els
instrument de percussió, l'alumne s'inicia dins el camp de
la lecto-escriptura musical, l'educació de la oïda i l'audició. 
– A  Iniciació  1 l'alumne  pren  contacte  amb  tots  els
instruments de l'escola:

• Classe  setmanal  de  45  minuts  (inclou  roda
instruments)

INICIACIÓ 1

Dimarts  (Grup A)

De 18:30 a 19:15
Dimecres (Grup B)

Diijous (Grup C)

Divendres (Grup D)

INICIACIÓ 2................................................. 47,54 € / mes
– A  través  de  la  cançó,  la  dansa,  el  moviment  i  els
instrument de percussió, l'alumne s'inicia dins el camp de
la lecto-escriptura musical, l'educació de la oïda i l'audició. 
– A  Iniciació  2 l'alumne  pren  inicia  els  estudis
d’instrument+llenguatge  musical,  classe  setmanal  de  60
minuts.

Baix elèctric Dimarts De 17:30 a 18:30

Bateria Dilluns De 17:30 a 18:30

Guitarra
elèctrica Dijous De 17:15 a 18:15

Flauta
travessera Dimecres De 17:15 a 18:15

Guitarra Divendres De 17:15 a 18:15

Saxòfon Dilluns De 17:15 a 18:15

Piano
Dilluns De 18:15 a 19:15

Dimecres De 18:30 a 19:30

Trompeta Dilluns De 17:15 a 18:15

Violoncel Dijous De 17:15 a 18:15

Violí Dijous De 17:30 a 18:30

BÀSIC ( 1-2-3-4 )....................................... 70 € / mes

– Ofereix  una formació  musical  bàsica  que,  durant quatre
anys,  desenvolupa  en  l'alumne  els  fonaments  del
llenguatge  musical,  el  cant  coral,  l'aprenentatge  d'un
instrument i l'experiència de tocar en grup.

– Es realitzen les següents classes setmanals: 
• Llenguatge musical  + Instrument – classe setmanal

de 45 minuts
• Horari – a determinar amb el professor d’instrument

AMPLIACIÓ (1-2-3-4).......................................70 € / mes

– Pla d'estudis adreçat a tots aquells  alumnes que tenen
interès a seguir la seva formació musical amb flexibilitat.
Formació  pràctica  i  teòrica  per  gaudir  d'una  millor
interpretació musical individual i col·lectiva.

– Es realitzen les següents classes setmanals: 
• Llenguatge musical  + Instrument – classe setmanal

de 45 minuts
• Horari – a determinar amb el professor d’instrument

NIVELL MITJÀ (1-2)..................................... 91,58 € / mes

– Aprenentatge  dirigit  a  alumnes  que  volen
aprofundir més en l'estudi musical, donant opció als
que,  en  el  futur,  volen  seguir  la  via  de  la
professionalització.
– Es realitzen les següents classes setmanals:

• Llenguatge musical, Harmonia i Audició
• Instrument: 60 minuts

N. MITJÀ

1 Dimecres De 18:00 a 20:00

2 Dijous De 18:15 a 19:45

4 Dijous De 18:15 a 20:15


