INFORMACIÓ
MATRÍCULA CURS 2016-17



Període de Matrícula : 27, 28, 29, 30 de Juny i 1 de Juliol de 2016, de 18 a 20 h. en la
Casa de la Música
 Alumnat que ha cursat aquest curs 2015-16, Sensibilització Musical i Musica per a
bebès de 0, 1 i 2 anys.
 Alumnat de nou ingrés, de 0 a 6 anys. Nascuts de 2010 a 2016.



Període de Matrícula : 4, 5, 6, 7, i 8 de Juliol de 2016, de 18 a 20 h. en la Casa de la
Música.
 Alumnat que ha cursat aquest curs 2015-16, Llenguatge Musical i instrument.
 Alumnat de nou ingrés, a partir de 7 anys. Nascuts abans de 2010.
Nota:
- L’ alumnat matriculat en el curs 2015-16 en l’escola, haurà de matricular-se en les dades
assignades. Qui no es matricule, no se li garantirà la plaça per al proper curs i pagarà 5 € més de
Matrícula.
- L’ alumnat que tria instrument per primera vegada ho farà per antiguitat en el numero
d’expedient que té en l’Escola de música
- L’elecció dels horaris d’instrument vindrà donada per la nota mitja de l’expedient
acadèmic del curs 14-15, per l’antiguitat en l’escola i per la data de la matrícula.
.

NOVETATS CURS 2016-17
- Llenguatge Musical per a Pares
- Mètode Suzuki per a Violí

ESPECIALITATS INSTRUMENTALS







Flauta , Oboè , Fagot , Clarinet , Saxòfon
Trompeta , Fiscorn, Trompa, Trombó, Bombardí , Tuba
Percussió, Piano
Violí, Viola, Violoncel, Contrabaix
Dolçaina, Guitarra
Cant

AGRUPACIONS MUSICALS DE LES QUALS PODRÀS FORMAR PART:
- Cor Infantil ( 9/11 anys)
- Banda Infantil (8/9 anys)
- Banda de l’Escola ( 10/15 anys)
- Orquestra Infantil (8/9 anys)
- Grups de música de Cambra
- Orquestra de l’Escola (10/15 anys)
- Banda Simfònica
- Cor de la Societat
- Orquestra Simfònica
- Grup de Jazz

INFORMACIÓ DELS DIFERENTS NIVELLS EDUCATIUS
Música per a Bebès ( 0, 1 i 2 anys)
1r curs

0 anys

Nascuts any 2016

2n Curs

1 any

Nascuts any 2015

3r Curs

2 anys

Nascuts any 2014

Sensibilització Musical (A partir de 3 anys)
1r curs

3 anys

Nascuts any 2013

2n Curs

4 anys

Nascuts any 2012

3r Curs

5 anys

Nascuts any 2011

Grau Elemental ( A partir de 6 Anys )

Iniciació Llenguatge
6 anys
Musical

Assignatures
Instrument
30 min. Setmanals

Iniciació Llenguatge
7 anys
Musical

Instrument
30 min. Setmanals

1r Curs

Llenguatge
Musical

Instrument
45 min. Setmanals

Banda o Orquestra
Infantil

2n Curs

Llenguatge
Musical

Instrument
1 hora Setmanals

Banda o Orquestra
Infantil

Cor

3r Curs

Llenguatge
Musical

Instrument
1 hora Setmanal

Banda o Orquestra
de l’Escola

Cor

4t Curs

Llenguatge
Musical

Instrument
1 hora Setmanal

Banda o Orquestra
de l’Escola

Cor

Ensenyances Professionals

1r Curs

Llenguatge
Musical

Assignatures
Instrument
1hora setmanal

2n Curs

Llenguatge
Musical

Instrument
1 Hora setmanal

Banda o Orquestra
de l’Escola
Banda o Orquestra
de l’Escola

NORMATIVA:
-L’alumne/a ha de ser soci/a o fill/a de soci/a.
-Cas de ser músic, haurà d’estar federat en la Banda Primitiva de Rafelbunyol
-L’import de la matrícula no serà, en cap cas, retornat una vegada matriculat
l’alumne.
-Les quotes mensuals s’hauran d’abonar el primer de cada mes, mitjançant gestió
bancària.
-L’alumne o un dels pares haurà d’autoritzar al banc per a que l’escola puga cobrar
el rebut mensual.
-Haurà d’estar al corrent del pagament mensual o perdrà el dret d’assistència a les
classes.
-Les notificacions de Baixa en l’escola, es demanaran per escrit, i amb un mes
d’antelació a les oficines de l’escola.
-Amb caràcter excepcional, l’escola podrà donar de baixa a l’alumnat que no
assistesca a classe durant un mes.
-Els rebuts tornats no es tornaran a tramitar per gestió bancària i les despeses seran a
compte de l’alumne.
-Al mes de setembre, les quotes mensuals seran la meitat.
- L’alumne músic que falte més del 50% de les classes durant dos mesos causarà
baixa automàticament.
- L’ alumne que no siga músic i vullga estudiar solament instrument, haurà de tindre
el grau elemental de Llenguatge musical aprovat. Cas de no ser així, no podrà estudiar en
aquesta escola.
- L’alumnat que no estiga empadronat en Rafelbunyol, a partir de 3r curs
d’Ensenyances Elementals i, si ha cursat en la nostra escola un mínim de 4 cursos se
considerarà, a efectes de mensualitats, alumnat del poble, sempre que es federe en la
Societat Musical “La Primitiva” de Rafelbunyol.
- L’alumnat matriculat tindrà l’obligatorietat de vendre les rifes i loteries, que acorde
la junta directiva de la Societat.
- L’alumnat de Musica per a bebès i de Sensibilització Musical que es done de baixa
abans d’acabar el curs, perdrà l’antiguitat en l’escola a l’hora de triar instrument.
- L’alumnat que tinga un instrument de Vent o Corda haurà de pagar una quota anual
de 30 €. L’alumnat o músic de percussió pagarà una quota anual de 10 €. L’alumne de piano
o el que vinga a estudiar-lo pagarà 8 €. Aquesta quota anual servirà per al manteniment dels
instruments i l’afinació del piano.
- Les dones que assisteixquen al Curs de Musica per a Embarassades , no pagaran
matrícula i no tindran l’obligatorietat de ser socis.
- L'alumnat que trie el Piano com a segon instrument, la classe tindrà una durada de
30minuts i l’assignatura es dirà Piano Complementari.

INFORMACIÓ GENERAL
 Totes les vesprades de Dilluns a Divendres de 18 a 20 h. Fins el 31 de juliol.
Més consultes al Tel : 96 141 30 47, per les vesprades.
www.primitivarafelbunyol.com
laprimitivaderafel@hotmail.com
El curs començarà el dissabte dia 17 de setembre de 2016,
a les 12 hores, amb una reunió informativa i l’arreplegada d’horaris.

