
Fundació Escola Municipal de Música de Petra

PREUS CURS 2022/2023.

CONDICIONS COMUNS A TOTES LES MATRÍCULES:

Descompte per família de 2 membres matriculats   5%
Descompte per família de 3 membres matriculats 10%

A partir del proper curs 2022-2023 (amb la finalitat de potenciar la banda jove i la banda
de música) es farà un 25% de descompte als alumnes que van a la banda jove i a la banda de
música de Petra. En cas de fer dos instruments només es farà descompte a un.

Els alumnes que hagin estat cridats a formar part, tant de la banda jove com de la banda de
música  de Petra,  perdran aquesta  ajuda si  no  fan  acta de presència  al  75% tant dels
assajos com de les actuacions. 

En  cas  de  que  per  part  del  professor  d’instrument  es  cregui  oportú  fer  la  classe  de
instrument individual de 45 minuts, el preu d’aquesta classe es calcularà conforme als preus
establerts a 30 i a 60 minuts.

Els alumnes d’instrument individual, les classes seran de 60 minuts, 45 minuts o 30 minuts
segons matrícula i a criteri del professor, no obstant,  és opcional assistir a les classes
col·lectives  de l’instrument que estan  estudiant.  Si  un  alumne no  acudeix a  les  classes
col·lectives, NO es reduirà el preu de la seva mensualitat.

Els alumnes d’instrument, sempre a criteri del tutor o professor del instrument, afegiran
una classe de forma periòdica d’acompanyament del seu instrument amb piano, normalment
serà el professor de piano el que realitzi la classe d’acompanyament.

Els  alumnes  poden  fer  instrument  sense  llenguatge  musical,  si  tenen  el  vist  i  plau  del
professorat d’instrument, del de llenguatge i del director de la Banda de Música i hagi
assolit els objectius establerts que li permetin interpretar i tenir una agilitat de lectura
òptima (equivalent a 4t de grau elemental)

Observacions: Als alumnes nou vinguts o incorporacions a mitjan curs, se’ls realitzarà una 
prova de nivell per a determinar el grup en el qual s’han d’incorporar.
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Fundació Escola Municipal de Música de Petra

PREUS  PÚBLICS  PER  A  LA  PRESTACIÓ  DE  SERVEIS  O  REALITZACIÓ
D’ACTIVITATS MUNICIPALS.

QUADRE DE TARIFES
MATRICULA

Euros
RESIDENT 20,00 €
NO RESIDENT 23,00 €

ASSIGNATURES
Residents NO Residents

Euros Euros
Sensibilització musical ( 1 hora setmanal ) 22,00 € 28,00€
Llenguatge o iniciació musical (1,5 hores setmanals) 32,00 € 44,00 €
Llenguatge musical individual ( 1 hora setmanal ) 73,00 € 85,00 €
Llenguatge musical 1,5 h hores setmanals
Instrument individual 1/2 hora 59,00 € 75,00 €
Llenguatge o iniciació musical (1,5 hores setmanals)
Instrument individual 3/4 hora

71,00 € 96,00 €

Llenguatge o iniciació musical (1,5 hores setmanals)
Instrument individual  1 h

83,00 € 116,00 €

Llenguatge  musical  preparació  proves  conservatori  1,5  hores
setmanals.
Instrument individual ( 1 hora setmanal)

100,00 € 140,00 €

Instrument individual ( 1/2 hora setmanal ) 37 € 45 €
Instrument individual ( 3/4 hora setmanal) 55 € 66 €
Instrument individual (1 hora setmanal ) 70€ 86 €
Guitarra popular en grup (es considera grup a partir de 3 pax.) 29,00 € 35,00 €
Dansa 22,00 € 28,00 €
Xeremies/flabiol/tamborino 37,00 € 45,00 €
Combos 29,00 € 35,00 €
Tallers de durada mensual (preu alumne/mes) i Coral 20,00 € 25,00 €
Guitarra elèctrica (1/2 hora setmanal) 37,00 € 45,00 €
Tallers de durada 1 o 2 dies o caps de setmana o similars Gratuïts Gratuïts
Llenguatge musical per adults (1 h. setmanal)          Individual
                                                          Grup de 2 a 4 persones

73,00 €
35,00 €

85,00 €
45,00 €
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