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T’a grada la música?
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T’agrada cantar?
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Vine a l’escola de música Pare Manyanet i comparteix amb els teus companys i
mestres l’aventura d’aprendre música i tocar un instrument.
La música és un art que ajuda a estimular els teus sentits, establir relacions interpersonals
i desenvolupar la part més creativa del teu ésser. Durant les sessions treballaràs
aspectes com la coordinació, la musicalitat, el ritme, el llenguatge musical i la
memòria; tot mentre et diverteixes tocant peces musicals d’allò més engrescadores.
Al llarg del curs fem petites audicions perquè puguis compartir amb familiars i amics
la teva evolució musical.
Amb l’escola de música pots convertir-te en violinista, guitarrista, pianista i cantaire.
I, pels més petits, fem cursos de sensibilització musical per introduir-los al meravellós
món de la música.

Anima’t i forma part de l’escola de Música Pare Manyanet!
Horaris
i preus

ACTIVITATS

TEMPS

PREU

Sensibilització musical

1h setmanal

37,65 €/mes

1h setmanal

80 €/mes

1h setmanal

125 €/mes

(des de P4 fins a 1r Primària)
Matí (8h-9h)
Migdia (13h-15h)
Tarda (17h-19h)

Piano, guitarra, violí i cant
compartit

Piano, guitarra, violí i cant
individual

Les places són limitades i el compromís de l’activitat és per tot el curs. És important
que alumnat i família respecti el compliment d’aquesta premissa.
(DATA LÍMIT D’INSCRIPCIÓ: 22 DE SETEMBRE)
MÉS INFORMACIÓ
escolademusica@lescorts.manyanet.org

NE

e)

• Com puc fer la inscripció?

• Hi ha matrícula?

• Quant dura el curs?

• Cal tenir instrument propi?

• A quina edat es pot
començar amb la
pràctica d’un instrument?

• Què és la sensibilització
musical?

• Com es fa el cobrament
de l’activitat?

Mitjançant la web i
omplint el formulari

No, no es cobra matrícula
però cal comprometre’s a fer
l’activitat tot els curs escolar

S’inicia el curs musical
el dia 5 d’octubre i
s’acaba el 4 de juny

Sí, tant per fer les classes
a l’escola com per poder
continuar amb la pràctica
de l’instrument a casa

Recomanem l’inici de pràctica
d’instrument a partir de primer
de Primària. Pels alumnes
d’Infantil oferim sessions de
sensibilització musical

És una aproximació a la
música mitjançant el joc i
l’experimentació amb instruments.
S’estimulen aspectes com el ritme,
l’audició i el moviment amb el cos

Les mensualitats es cobraran per
domiciliació bancària a principis
de cada mes; d’octubre fins a
maig ambdós inclosos)

