PCAP GESTIÓ DEL SERVEI D’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA. Annexos
Annex 1. SERVEIS OBJECTE DEL CONTRACTE
L’Escola Municipal de Música organitza la seva oferta en dos tipus de formats, atenent
la diversitat d'edats i interessos i oferint una àmplia varietat d'estils, instruments i
conjunts musicals:
Formació de llarga durada per cursos acadèmics: es defineix a partir de l'edat de
l'alumne i els objectius s'assoleixen en un període de dos anys.
Formació de curta durada per objectius: els objectius s'assoleixen en un any o
menys, preferentment en formats trimestrals.
1) Oferta formativa de llarga durada per cursos acadèmics
La distribució i estructura segons matèries, cursos i edats és la següent:
1.1 PROGRAMA FAMÍLIA SENSIBILITZACIÓ.
Programa per a famílies amb nadons o infants de 0 a 3 anys. Espai per compartir
experiències musicals en família.
Promoure la formació musical des de les primeres etapes de la vida. Aquests cursos
de forma sensorial i vivencial, sota la forma de jocs ha de sensibilitzar musicalment per
assolir l’objectiu esmentat
Cursos
Música en família 1
Música en família 2
Música en família 3
Música en família 4

Edat
De 0 a 12 mesos
De 12 a 24 mesos
De 24 a 36 mesos
3 anys

Preu

1.3 PROGRAMA D’INICIACIÓ
Coneixement de tots els instruments que pot tocar a mà introduir-lo en el llenguatge
musical. Introducció a la flauta dolça. L’inici de l’instrument escollit es començarà tant
aviat com sigui possible segons el desenvolupament de l’infant i les peculiaritats de
l’instrument en concret. De 5 a 7 anys

1.4 PROGRAMA BÀSIC
Ensenyament de nivell elemental estructural en quatre cursos. Donar a l’alumnat una
formació bàsica a partir de la qual podrà anar desenvolupant les seves capacitats
musicals. El llenguatge musical globalitza el conjunt coral i l’audició. De 8 a 13 anys.

1.5 PROGRAMA AVANÇAT
Etapa de l’escola de música estructurada en cursos i crèdits que té com a objectiu
general aprofundir en la formació musical de l’alumne, basada especialment en el
desenvolupament de les capacitats d’expressió instrumental i que es pot ampliar amb
diferents matèries de formació complementària. Cada crèdit té diferents nivells. De 13
a 18 anys.

1.6 ENSENYAMENT BÀSIC PER A JOVES I ADULTS
Ensenyament de nivell elemental, dirigit a nois i noies a partir de 18 anys
aproximadament, estructurats en diferents cursos durant els quals l’alumne

desenvoluparà les seves capacitats musicals i aprendrà els fonaments del llenguatge
musical i la seva expressió mitjançant la veu i l’instrument.

ESPECIALITATS INSTRUMENTALS
Acordió
Baix Elèctric
Cant
Clarinet
Flauta travessera
Guitarra
Guitarra elèctrica
Percussió
Piano
Saxòfon
Trombó
Trompeta

Oboè,
Fagot
Trompa,
Tuba,
Gralla,
Flauta de bec.
Teclat
Contrabaix
Viola
Violí
Violoncel
Bateria

CONJUNTS INSTRUMENTALS
Orquestra de corda,
Orquestra de vent,
Grup de música tradicional,
Ensembles,
Combos,
Big band,
Grup de percussió,
Cor
1.7 ALTRES PROGRAMES DE LLARGA DURADA
Preparació per a l'accés als estudis superiors (a partir de 16 Preu:
anys): capacitació per superar les proves d'accés al Grau superior en
qualsevol de les seves set especialitats (interpretació, pedagogia,
musicologia, sonologia, direcció, composició, producció i gestió).
Música a mida (a partir de 12 anys): programa obert, en el que l’alumnat,
amb la col·laboració del servei d’orientació personal de l’escola, decideix
un pla formatiu personalitzat.

Preu:

2) Oferta formativa de curta durada:
Activitats que pretenen apropar i posar en relació diferents col·lectius de persones amb
la pràctica musical o que pretenen despertar l’ interès per aspectes concrets del fet
musical.
Poden tenir diferents formats i durades, preferentment de tipus trimestral o semestral.
Les activitats d’ensenyament musical que es realitzin al municipi, a proposta de les
entitats culturals i de l’AMPA.

Dins de l'oferta formativa cultural de tardor, hivern i primavera, l'EMM oferirà tallers
d'introducció a alguns instruments, de música i tecnologia o d'altres àmbits relacionats
amb la música.

QUADRE DE LA PROGRAMACIÓ I PROPOSTA PREU
Curs

Proposta
Preus
16-17

Matricula

75.00

Pàrvuls Musicals 3 anys – 1 h set.

42.00

Sensibilització 1 (1h.1 dia/setmana)

42.00

Sensibilització 2 (1h.1 dia/setmana)

42.00

Iniciació 1 (45min. 2 dies/setmana)

50.00

Iniciació 2 (1h. 2 dies/setmana)

63.00

Instrument, 20 min. 1 alumne

50,00

Instrument, 30 min. 1 alumne

70,00

Instrument, 30 min. 2 alumnes

35,00

Instrument, 40 min. 1 alumne

100,00

Instrument, 40 min. 2 alumnes

50,00

Instrument, 60 min. 1 alumne

132,00

Instrument, 60 min. 2 alumnes

66,00

Orquestra/COMBO (Gratuït amb el Pack)

30.00

Activitat cantant (Gratuït amb el Pack)

30.00

Instrument 20 min. 1 alumne segon instrument

40.00

Instrument 30 min. 1 alumne segon instrument

60.00

Tallers musicals per a nadons: 8 sessions. 1 h.

80,00

Packs
Iniciació 1 + Instrument 20 min Indiv.

77.00

Iniciació 2 + Instrument 20 min Indiv.

90.00

Prog. Bàsic 1 LLM. + inst 20 min.+ Activitat cantant. 3 assignatures

97.90

Prog. Bàsic 2 -3 LLM. + inst 30 min.+Orquestra/Combo+ Activitat cantant.
4 assignatures

117,90

Prog. Bàsic 4 LLM.+ inst 40 min.+Orquestra/Combo+ Activitat cantant. 4
assignatures

147,90

Prog. Nivell Mig LLM. + inst 40 min. + Orq/Combo/ + Activitat cantant. 4
assignatures

150,00

Prog. PRÀCTICA MUSICAL Joves Instr.30 min. + Orq/Combo/+ Activitat.
3 assignatures

90,00

Matriculació programa joves adults

75,00

Programa adults LLM

50,00

Instrument, 20 min. 1 alumne

50,00

Instrument, 30 min. 1 alumne

70,00

Instrument, 30 min. 2 alumnes

35,00

Instrument, 40 min. 1 alumne

100,00

Instrument, 40 min. 2 alumnes

50,00

Instrument, 60 min. 1 alumne

132,00

Instrument, 60 min. 2 alumnes

66,00

Activitat cantant Joves i Adults (Gratuït amb el Pack)

30,00

Orquestra/COMBO (Gratuït amb el Pack)

30,00

PACKS (Més de 3 assignatures)
Prog. ADULTS Inst 30 min.+ Orq/Combo/+ Activitat Adults. 3 assignatures

90,00

Prog. ADULTS Inst 40 min.+ Orq/Combo/+ Activitat Adults. 3 assignatures

130,00

3) OFERTA A LES AMPA I ALTRES ENTITATS
Programa
Sensibilització musical (1:15 h.1 dia a la setmana)
Llenguatge musical (1:15 h.1 dia a la setmana)
Llenguatge musical (1:15 h.2 dia a la setmana)
Llenguatge musical més instruments (1:30 h.1 dia a la setmana)
Llenguatge musical més instruments (1:30 h.1 dia a la setmana)
Instrument col·lectiu (1:30 h.1 dia a la setmana)
Instrument individual (1:30 h.1 dia a la setmana)

Preu
32
32
62
64
87
45
58

Bonificacions que s’aplicaran sobre la quota mensual en concepte tarifa social:
Bonificacions a aplicar sobre les quotes mensuals
Membres
Unitat Familiar
2 membres
3 membres
4 membres
5 membres
6 membres
Mes de 6
membres

fins a
23903
5%
10%
15%
20%
25%
30%

RENDES FAMILIARS
Entre 23903,01 i
Entre 31870,01 i
31870,00
39838,00
0
0
5%
0
10%
5%
15%
10%
20%
15%
25%

20%

Entre 39838,01 i
47806,00
0
0
0
5%
10%
15%

Bonificacions que s’aplicaran sobre la quota mensual en concepte de tarifa
específica:
Per optar a aquests ajuts s’haurà d’acreditar que la família es troba en els casos
següents:
En cas de família nombrosa o monoparental
L'import dels ajuts, per infant i mes, serà del 20 % de l’import de la quota mensual.
Alumnes amb discapacitat
L’import dels ajuts serà del 20% de l’import de la quota mensual, pels alumnes que
documentin una discapacitat reconeguda.
En cas de tenir més d’un fill al centre.
L'import dels ajuts, pel segon o més fills, serà del 50% de l’import de la quota
mensual.
L’import total de les bonificacions mensuals aplicades en concepte d’ajuts generals i/o
específiques no podrà excedir del 50% de la quota mensual corresponent.

