
  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

   

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

MÚSICA DE 
4 A 7 ANYS 

SENSIBILITZACIÓ  MUSICAL I 

INSTRUMENT 30 MIN 

DANSA I 
DANSA II 
 DANSA III 
 

 

Classes per a alumnes de 4 i 5  anys. Dues sessions setmanals de 45 min. Taxa mensual 30 €. 

Classes per a alumnes de 6 i 7 anys. Dues sessions setmanals de  45 min.  Taxa mensual 30 €. 

Classes instrumentals per alumnes de 6 i 7 anys. Una sessió setmanal individual de 30 min. 
Taxa mensual 35 €. 

Classes de llenguatge musical, cant coral i instrument.  Una sessió setmanal de 60 min de 
llenguatge musical, una sessió setmanal opcional de 60 minuts de cant coral  i una sessió de 

45 minuts setmanals de classe instrumental individual. Classes col·lectives d’instrument de 

durada i regularitat mensual segons nombre d’alumnes. Taxa mensual 70 € 
 

Classes per a alumnes de 4 i 5 anys. 2 Sessions de 45 m. Taxa mensual 30 €.  

Classes per a alumnes de 6 i 7 anys. 2 Sessions de 45 m. Taxa mensual 30 €. 

Classes per a alumnes a partir de 8 anys.2 Sessions 60 m. Taxa mensual 40€ 
 

 

L’ ESCOLA DE MÚSICA DE POLLENÇA OFEREIX LES SEGÜENTS ACTIVITATS PER AL CURS 2020/2021 

ORQUESTRA, CORAL I COMBOS 
( Grups  de música moderna) 

 

SENSIBILITZACIÓ  MUSICAL II 

ESTUDIS  
NO REGLATS  
8 A 11 ANYS 

LLENGUATGE MUSICAL 1H 
CANT CORAL 1H 

 INSTRUMENT 45 MIN. 

ESTUDIS  
NO REGLATS A 
PARTIR DE 12 

ANYS 
 

Classes instrumentals individuals. Una sessió de 45 min. setmanal. Taxa mensual 55 € INSTRUMENT 45 MIN 

Classes instrumentals individuals. Alumnes a partir de 12 anys. Una sessió de 60 min. 

setmanal. Taxa mensual 70 € INSTRUMENT 60 MIN 

Tècnica vocal.  (a partir de 12 anys) 
*Piano. 

* Violí (a partir de 4 anys.m. Suzuki) 

 Violoncel . 
*Guitarra clàssica. (a partir de 4 

anys.m. Suzuki) 

 Flauta travessera. 

 Clarinet.  

* Saxòfon. 

 Trompeta. 
 Trompa. 

 Trombó, bombardí i tuba.  

Percussió. 
Bateria.( apartir de 8 anys) 

Guitarra  i baix elèctric. 

Xeremia, flabiol i  tamborí. 

 

ESTUDIS  
REGLATS 

ELEMENTALS A 
PARTIR DE  

8 ANYS. 

Classes de llenguatge musical, cant coral i instrument. Dues sessions setmanals de 60 minuts 
de llenguatge musical, una classe de 60 minuts de cant coral (nivell 3r i 4rt), una sessió de 60 

minuts de classe instrumental individual i una sessió de 60 minuts de classe instrumental 

col·lectiva. Taxa mensual 100€ 

LLENGUATGE MUSICAL  
CANT CORAL  

INSTRUMENT 60 MIN 
COL·LECTIVA D’INSTRUMENT  

 

 

 

DANSA 

ACTIVITATS 
GRUPALS 

GRATUÏTES 

Classes col·lectives de durada i regularitat mensual segons nombre d’alumnes.  

Activitat gratuïta 

*Piano. 
* Violí  

*Guitarra clàssica. 

 Flauta travessera.  
* Saxòfon. 

 Trompeta. 
Percussió. 

 

DESCOMPTES 
10%  Germans a l’escola i  

família nombrosa. 

20%  Alumnes de les 

especialitats de flauta, 

clarinet, saxòfon, vent 

metall. 

25%  Membres de la Banda i 

bandetes. 

30% Alumnes amb 

discapacitats 

50% En cas de realitzar 

únicament classes online 

degut a estat d’alarma. 

LLENGUATGE MUSICAL 1H 
                CANT CORAL 1H 

Una sessió setmanal de 60 min. de llenguatge musical i una sessió setmanal opcional de cant 

coral . Taxa mensual 16,5 € 

FLABIOL I XEREMIA 45 MIN. Una sessió  setmanal de 45 min. Taxa mensual 55 € 

NOTA:  -  A les activitats escrites en vermell existeix la possibilitat d’alternar classes presencials amb classes en streaming, depenent de nombre d’alumnes i normes sanitàries. 

- Les activitats assenyalades amb (*) també està previst que es puguin realitzar al Port de Pollença, sempre que hi hagi un grup d’alumnes adient i ho permetin les normes sanitàries. 

ESTUDIS  
REGLATS PREP 

A PARTIR DE  
12 ANYS. 

LLENGUATGE MUSICAL  
INSTRUMENT 60 MIN 

ORQUESTRA/CONJUNT 90 MIN  
 

 

 

Classes de llenguatge musical, instrument i orquestra/conjunt.  Dues sessions setmanals de 

60 minuts de llenguatge musical, una sessió de 60 minuts de classe instrumental individual i 
una sessió de 90 minuts d’orquestra/conjunt. Taxa mensual 100€ 

El cost de les assignatures que no estan incloses en aquest paquet s’haurà d’afegir a la 

taxa mensual. 



               

ESCOLA DE MÚSICA DE 
POLLENÇA 

 
 

 
  

 

 
 

DIA 11 DE SETEMBRE S’EXPOSARAN LES LLISTES D’ALUMNES 
ADMESOS I LES DATES PER ENTREVISTAR-SE AMB ELS 
PROFESSORS PER  ESCOLLIR L’HORARI D’ESPECIALITAT.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PROCÉS D’ADMISSIÓ D’ALUMNAT 

Un cop finalitzat tot el procés de matrícula, 
l’Escola es reserva el dret d’admissió de 
l’alumnat, ja que el nombre de places 
disponibles en cada assignatura dependrà en 
bona part de les mesures de seguretat 
sanitàries. 
El fet de realitzar la matrícula, implica que 
l’alumne es compromet a abonar el pagament 
de la quota de matrícula quan sigui admès. 

 

 
DESENVOLUPAMENT DE LES 

CLASSES DURANT EL CURS 2020/21 
 
La previsió per al curs 2020/21 és que les 
classes es desenvolupin amb normalitat, 
aplicant les mesures de seguretat sanitàries 
vigents. 
 
Per a les assignatures col·lectives, existeix la 
possibilitat que, depenent del nombre 
d’alumnat matriculat i de les normes sanitàries 
a aplicar, s’alternin les classes presencials amb 
classes en streaming. 
 
Si a l’inici o al  llarg del curs  ens veiéssim 
obligats a suspendre les classes presencials, 
aquestes es realitzarien online amb un 
descompte de la mensualitat d’un 50%. 
 
 

 

HORARIS INDIVIDUALS I 
COL·LECTIUS 

Els horaris col·lectius prevists es podran 
consultar a la pàgina web. 
L’ordre d’assignació dels horaris individuals 
pels alumnes matriculats el mes de juny serà 
establert per sorteig. Pels alumnes matriculats 
al mes de setembre es realitzarà per ordre de 
sol·licitud. 
 

 

 ESCOLA DE MÚSICA DE POLLENÇA 

 

 

 

 

 

 

 

AJUNTAMENT DE POLLENÇA 
 

 

 

 

 

 

 

       
INFORMACIÓ I MATRÍCULA 

C/ de Guillem Cifre de Colonya, núm 33 
07460 Pollença –(Mallorca) 
Tel. 971 530015 
E-mail: escolamusica@ajpollenca.net 
Web: www.ajpollenca.net 

OFERTA EDUCATIVA PER AL  
CURS 2020/21 

INICI DEL CURS PREVIST:  
1 D’OCTUBRE 

PERÍODE DE MATRÍCULA 
 Alumnes de l’Escola: del 29 de juny al 

3 de juliol. 

 Alumnes nous: del 1 al 4 de setembre 
 

POSSIBLES MODALITATS DE 
MATRÍCULA 
 Matricula online  

 Matrícula presencial, de 10h a 13,30h 
a la secretaria de l’Escola (únicament 
recollida de documents) 

mailto:escolamusica@ajpollenca.net
http://www.ajpollenca.net/

