ESCOLA DE MÚSICA KODÁLY DE MELIANA

INSTRUCCIONS DE LA MATRÍCULA DE
L’ESCOLA DE MÚSICA KODÁLY 20202021

El període de matrícula serà del 7 al 18 de setembre de 2020.
La matrícula començarà a contar a partir dels correus rebuts a les 9.00
del matí del dia 7 de setembre.
Especialitats: cor, llenguatge musical, violí, piano, flauta travessera,
guitarra clàssica, guitarra elèctrica, clarinet i cant individual.

Enguany la matrícula serà telemàtica. El procediment serà el
següent:
1. S’haurà d’enviar un correu a: emkmeliana@gmail.com que serà contestat
amb un correu amb el formulari de matrícula. S’haurà d’omplir el formulari i
tornar a enviarlo al mateix correu per tal d’efectuar la matrícula.
2. Juntament amb el formulari s’haurà d’enviar justificant de l’ingrés o
transferència de l’assegurança (15 €). Pot ser una foto o un document escanejat.
3. El número de matrícula per a la tria d’horari d’instrument s’assignarà per
ordre d’arribada del formulari complet amb el justificant d’ingrés de l’assegurança.
Es notificarà pel mateix correu quin número de matrícula té cada alumne
d'instrument.

PREUS
 Els alumnes que s'apunten a cor + llenguatge + instrument, tindran el COR

TOTALMENT DEBADES, (pagaran llenguatge + instrument).
 Els cors seran 14 € al mes.
 El llenguatge musical serà 13 € al mes.

- Instrument:
42 € mensuals (1 h/set) // 39 € mensuals (45’ /set) // 36 € mensuals (30’/set)
La tria de l’horari d’instrument es realitzarà el 25 de setembre a les 17.00
h., per ordre de matrícula.
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Per al curs 20202021 volem implantar un nou material per a l’estudi del
llenguatge musical, tant per a adults com per a menuts. Es tracta de l’Aula
Virtual Música, un material que ens permet treballar el solfeig d’una manera més
interactiva, d’acord amb les necessitats actuals d’utilització de les TIC.
Aulavirtualmusica:
file:///home/claudia/Downloads/Presentaci%C3%B3n%20Aulavirtualmusica%20Centros
%20(1).pdf

El llibre té un cost de 30 € (el preu inclou el llibre físic i la llicència online
per a les activitats virtuals).
L’escola subvencionarà la meitat del cost, per tant, l’alumne haurà de pagar
només 15 € que es cobraran amb una mensualitat. L’escola s’encarregarà de
comprar els llibres i distribuirlos a l’alumnat.
Si vols més informació pots telefonar als següents números en horari de
vesprada: 652 40 02 24, 649 24 47 83, 649 79 73 68.

