Vine a fer música amb nosaltres!

MATRICULACIÓ
CURS 2017-2018
de l’1 al 21 de juny
de 2017

Escola autoritzada pel
Departament d’Ensenyament de
la Generalitat de Catalunya

Us podeu
matricular a:

www.emg.cat
972 213 262
emg@girones.cat

Matrícula
Matrícula i assegurança
Vegeu bonificacions.

INSTRUMENT
87,00 € (a partir de setembre)
58,00 € (a partir d’1 de gener)
29,00 € (a partir d’1 d’abril)

Instrument individual
Tots els cursos i modalitats
PREU

LLENGUATGE MUSICAL

30‘ setmanals
Tercer i quart i Música a mida

Nivell elemental

PREU

45‘ setmanals

Aprenentatge inicial
Treball sensorial i vivencial de l’oïda, el ritme, la veu i altres aspectes musicals a través de les
cançons, jocs, expressió corporal i pràctica instrumental en grup amb instruments orff. En el curs
de Sensibilització 2 l’alumne participarà en la roda d’instruments que estarà a càrrec dels diferents
professors de l’EMG.
PREU

Petits músics (3 anys)
Sensibilització 1 i 2 (4 i 5 anys)
Iniciació (6 anys)

60,80 €/mes

87,40 €/mes

Pas de grau i Música a mida
PREU

60‘ setmanals

115,90 €/mes

Vegeu bonificacions.

22,00 €/mes
25,00 €/mes
31,50 €/mes

Aprenentatge bàsic i avançat

Instrument col·lectiu
Iniciació (opcional)
PREU

Treball progressiu del llenguatge musical en tots els seus aspectes, ritme, educació de l’oïda, lectura,
audició, conceptes teòrics, etc. Es pot iniciar l’estudi de l’instrument individual i col·lectiu i participar de la
pràctica instrumental en grup amb diferents formacions de l’EMG.

30‘ setmanals

Aprenentatge bàsic

45‘ setmanals

36,26 €/mes

Tots els cursos i modalitats
2 alumnes

3 alumnes

4 alumnes

8 alum. o més

42,80 €/mes

38,00 €/mes

35,00 €/mes

18,00 €/mes (només Música a mida)

PREU

Preparatori 1 i 2 (7 i 8 anys)
Primer (9 anys)

32,50 €/mes
39,00 €/mes

Aprenentatge avançat

		PREU
PREU

Segon, Tercer i Quart
Pas de grau*

48,00 €/mes
56,00 €/mes

*Només adreçat als alumnes que volen presentar-se e la prova d’accés de Grau Mig.

Música a mida
S’adreça a tots aquells nens a partir de 7 anys, joves i adults amb inquietuds musicals amb o sense
coneixements bàsics. L’EMG ofereix classes a mida tant de llenguatge musical com d’instrument
individual o col·lectiu.
PREU

Llenguatge musical

FORMACIONS

45,00 €/mes

Per formar els grups de Llenguatge musical
ha d’haver-hi un nombre mínim d’alumnes inscrits

Jove Orquestra del Gironès (inicial)
Jove Orquestra del Gironès (juvenil)
Escola de Guitarres del Gironès (inicial)
Escola de Guitarres del Gironès (juvenil)

12,00 €/mes
20,00 €/mes
12,00 €/mes
17,00 €/mes

Banda		

6,00 €/mes

Bonificacions
Ajuntament
d’Aiguaviva

Ajuntament de
Bescanó

Ajuntament de
Bordils

Ajuntament de
Cervià de Ter

Ajuntament de
Flaçà

La quota corresponent a la matrícula i assegurança del curs escolar
serà bonificada en un 100% en el cas de l’alumnat que cursi Petits
músics, en un 66% en el cas de l’alumnat que cursi sensibilització
I i en un 33% en el cas de l’alumnat que cursi Sensibilització II.
Aquesta circumstància s’haurà de mantenir durant tot el curs
escolar. La quota corresponent a la matrícula i assegurança del
curs escolar serà bonificada en un 50% en els casos de famílies
nombroses i famílies monoparentals i en els casos de l’alumnat que
tingui un germà matriculat a l’EMG i en un 100% si té dos germans
matriculats. Aquesta circumstància s’haurà de mantenir durant tot
el curs escolar. Les bonificacions no són acumulables. Els alumnes
matriculats de Llenguatge Musical i dos instruments tenen gratuïta la
participació en les formacions.

Calendari escolar
Es seguirà el calendari escolar que aprovi el Departament
d’Ensenyament.
Del 12 de setembre de 2017 al 21 de juny de 2018.

Matriculació
Ajuntament de
Fornells de la Selva

Ajuntament de
Quart

Ajuntament
de Salt

Ajuntament de
Sant Gregori

Per a les noves incorporacions:
QUAN: de l’1 al 21 de juny de 2017
COM: mitjançant el formulari telemàtic que trobareu al web de l’EMG
(www.emg.cat). Les persones que es vulguin matricular i no disposin
de connexió a Internet poden acudir als ajuntaments amb aula per
formular la inscripció.
L’alumnat del curs anterior no cal que formalitzi la inscripció perquè
queda automàticament matriculat si no comuniquen a la seu
administrativa de l’EMG la voluntat de no continuar. Tanmateix, han
de fer saber qualsevol canvi en les seves dades personals, en especial
si volen canviar d’instrument.

Aules a: Aiguaviva, Bescanó, Bordils, Celrà, Cervià de Ter, Flaçà,
Fornells de la Selva, Medinyà, Quart, Salt, Sant Gregori, Sant Jordi
Desvalls, Sant Julià de Ramis, Sarrià de Ter, Taialà (Girona) i Vilablareix.
Informació

Ajuntament de
Sant Jordi Desvalls

Ajuntament de
Sarrià de Ter

Ajuntament de
Vilablareix

Per a més informació, truqueu al 972 213 262, de 10 a 14 hores,
consulteu al web www.emg.cat o contacteu amb emg@girones.cat
Protecció de dades i drets d’imatge
L’EMG informa que les dades dels alumnes i dels seus representants legals es
tracten d’acord amb la normativa de protecció de dades. S’incorporen a un fitxer
de l’EMG i s’hi apliquen les mesures de seguretat exigides per aquella normativa.
Els interessats poden en qualsevol moment exercir els drets d’accés, rectificació,
oposició al tractament o cancel·lació de les dades adreçant-se a l’EMG per
qualsevol mitjà.
La imatge dels alumnes s’utilitza amb finalitats d’informació de les activitats
de l’EMG únicament amb el seu consentiment previ o amb el dels seus
representants legals.

