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CONTACTE

Horari d'atenció als pares i alumnes

amb la direcció de l'escola.

Dilluns de 17:00h a 20:00h.

escolademusicadeia@gmail.com

660.170.760 (Esther Ortiz) 

NOTES

- Els horaris de les classes grupals s'informaran

els dies de matrícula encara que podran ser

modificats segons el nombre d'alumnes.

- Per a iniciar els estudis una vegada

començat el curs, s'haurà de parlar amb la

direcció de l'escola. 

INICI DEL CURS

Les classes començaran divendres 1 d'octubre.

L'horari individual d'instruments es concertarà

amb el professor corresponent durant la

darrera setmana de setembre (del 27 al 30).

Les quotes mensuals es cobraran senceres

independentment de l'assistència de l'alumne

a classe.

Totes les baixes que es produeixen duran el

curs hauran de ser tramitades mitjançant escrit

dirigit a la direcció de l'escola abans de dia

25 de cada mes, en cas contrari, es seguiran

cobrant les mensualitats fins que l'alumna/e

avisi.  

Les despeses dels rebuts retornats per l'entitat

bancària serà assumida pel titular del rebut. 

MATRÍCULA

Matrícula oberta del 15 al 22 de setembre.

S'han d'enviar els documents requerits al

correu electrònic:

escolademusicadeia@gmail.com 

En cas de no poder fer la matricula on-line, es

farà matrícula presencial els mateixos dies a

l'Ajuntament.



TAXES I QUOTES DE MATRÍCULA

Matrícula: 47,50€
Llenguatge musical:

Música i Moviment (3-6 anys): 15€/mes

Iniciació (7 anys): 20€/mes

Llenguatge musical: 

adults: 26€/mes

Menors: 24€/mes

Grupals:

Coral jove, Batukada, Combos, banda,

orquestra i música tradicional: 20€/mes

Ball Mallorquí: 

Menors: 20€/mes

Adults: 26€/mes

Instruments/cant:

Tallers 30' (fins a 8 anys): 46,50€/mes

Primer instrument 1h: 

Adults: 75€/mes

Menors: 70€/mes

Segon instrument 1h:

Adults 120€/mes

Menors 110€/mes  

ESPECIALITATS

- Música Tradicional

- Flauta Travessera

- Guitarra

- Ball Mallorquí

- Combo

- Trombó

- Trompeta

- Bombardí

- Tuba

- Violí

- Cant

- Saxòfon

- Clarinet

- Piano

- Percussió

- Bateria

- Banda/Orquestra

- Música i Moviment

- Llenguatges musicals

PACKS MENORS

P1. 30' d'instrument (fins 8 anys) + 1

ensenyament de llenguatge o música i

moviment o grupal: 48,50€/mes

P2. 30' d'instrument (fins 8 anys) + 2

ensenyaments de llenguatge o música i

moviment o grupal: 53€/mes

P3. 30' d'instrument (fins 8 anys) + 3

ensenyaments de llenguatge o música i

moviment o grupal: 57,75€/mes

PACKS ADULTS 

Menors 72€/mes

Adults 77€/mes

Menors i adults 82,50€/mes

Menors i adults 86,25€/mes

P1. 1h d'instrument (a partir de 9 anys) + 1

ensenyament de llenguatge o grupal: 

P2. 1h d'instrument (a partir de 9 anys) +  2

ensenyaments de llenguatge o grupals: 

P3. 1h d'instrument (a partir de 9 anys) + 3

ensenyaments de llenguatge o grupals: 

 

FESTIUS

12 Octubre

1 Novembre

6, 7 i 8 Desembre

Vacances Nadal del 23 desembre al 9 gener.

1 i 2 de març

Vances de Pasqua del 14 al 24 d'abril

1 de maig

9 maig

AUDICIONS

Audició de Nadal: 18 de desembre 2021

Audició de Primavera: 9 d'abril 2022

Final de Curs: 18 de juny 2022


