
 

 

PRESTEC D’INSTRUMENTAL DE L’ESCOLA DE 

MÚSICA DE POLLENÇA 

 
 

L’Escola de Música tal I com ara la coneixem té els seus orígens cap allà l’any 1987 encara que 

l’inici d’activitats d’ensenyament de la música al poble va lligada amb el naixement de la 

Banda. 

Som una Escola de Música reconeguda per a la Conselleria d’Educació i Cultura del Govern de 

les Illes Balears. Actualment impartim estudis reglats de grau elemental , professional i estudis 

no reglats. 

 

OBJECTIU 

El nostre objectiu és l’educació que s’imparteix en el nostre Centre , sense  deixar d’atendre els 

objectius individuals , no podem oblidar les finalitats socials i volem incidir en el 

desenvolupament dels valors socials. 

L’Escola disposa d’un banc d’instruments de vent per tal de poder oferir un servei de préstec 

als alumnes que ho sol·licitin, donant prioritat als alumnes dels cursos inicials. Els interessats 

en obtenir un instrument en préstec han d’omplir una sol·licitud i realitzar el pagament de la 

quota anual de 60€. 

Aquest servei està limitat per la disponibilitat del banc d’instruments. 

El beneficiari es compromet a tractar-lo amb cura i respecte i a no fer-hi modificacions. 

També  el beneficiari es farà càrrec dels possibles desperfectes que es puguin ocasionar durant 

la cessió. 

Queda prohibida la cessió a terceres persones. 

La resta d’instrumental propi de l’escola (pianos, instrumental de percussió, instrumental de 

corda, vent, equip de so, etc... no es lloga. 

 

 



REQUISITS PEL PRÉSTEC DE  L’INSTRUMENTAL PROPI DE L’ESCOLA 

En el casos puntuals d’algun esdeveniment que es realitzi al mateix municipi prèvia sol·licitud i 

informe favorable per part del director i autorització del regidor de l’Escola és podran deixar 

alguns instruments propis de l’escola,  no  pas llogar,  sempre i quan es compleixin els 

requisits. 

Un cop es tingui l’autorització signada, els beneficiaris s’hauran de fer càrrec de la contractació 

d’una assegurança dels instruments sol·licitats. És facilitarà tota la informació requerida per 

poder realitzar l’assegurança (marca, model, nº de sèrie, valoració). 

El beneficiari es lliure de contractar amb l’asseguradora que més l’hi convingui, en el cas de no 

tenir-ne, l’hi recomanem es posi en contacte www.mcasablancas.com telèfon 937278109   

L’instrumental de percussió ( marimba, xilòfon, timbals, bombo, etc..) es troben a l’aula nº 14 

situada a la 2º planta on la majoria d’instruments s’hauran de desmuntar per tal de poder 

treure’ls de l’aula. 

És necessari que la persona que desmunti l’instrumental tingui les nocions optimes per 

realitzar-ho. 

Caldrà tenir present que algun instrumental serà possible baixar-ho per l’ascensor però ni ha 

d’altre que s’haurà de realitzar per les escales. 

Per realitzar els trasllat s’ha de fer en cura i protegir-ho amb mantes i fundes. 

El trasllat, la contractació de l’assegurança i si cal el desmuntar l’instrumental aniran a càrrec 

del beneficiari. 

Un cop acabat l’acte s’ha de tornar l’instrumental a l’escola i al lloc on es va trobar. On es 

revisarà conjuntament amb el beneficiari. 

Els aparells electrònics  no es deixaran baix qualsevol circumstància, degut que cap 

asseguradora es fa càrrec. 

Les sol·licituds s’han  d’enviar a escolamusica@ajpollenca.net i  conjuntament al regidor de 

l’Escola Mateu Soler msoler@ajpollenca.net  

 

CONDICIONS CONTRACTUALS 

El beneficiari es compromet a tractar-lo amb cura i respecte i a no fer-hi modificacions. 

El beneficiari i la assegurança  de la cessió de l’instrument es farà càrrec dels possibles 

desperfectes que es puguin ocasionar durant la cessió. 

L’instrumental no es podrà cedir a terceres persones. 
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