
Mesures front a la 
pandèmia CoVid-19
L’Escola de Música JMG ha hagut 
d’adaptar-se a les necessitats 
educatives derivades de la situació 
sanitària actual. El passat curs ja ampliàrem els 
horaris i reduirem la ràtio d’alumnes per aula 
per a poder oferir classes amb total seguretat i 
respectat totes les recomanacions sanitàries.

A més de músics, formem 
persones
Per a nosaltres és molt important 
oferir un ensenyament íntegre i en 
valors. Des de fa 4 cursos realitzem 
projectes solidaris de col.laboració amb 
diverses associacions del poble a través 
dels quals el nostre alumnat coneix de 
prop  altres realitats diferents a la seua.

Matricular-te: més fàcil impossible!

Fes-ho a través de la nostra web: 
www.SMAlgemesi.com/matricula

O acosta’t a la nostra seu al SOTERRANI de la 
Casa de la Música a la Plaça del Teular 

de 17 a 20 h i pregunta per Cristina. 
La matrícula és totalment gratuïta!

Preus Mensuals
Llenguatge Musical
Jardí Musical 1 i 2 (3 i 4 anys) ............ 0€*
Est. Musical 1 i 2 (5 i 6 anys) .............. 7€*
Preparatori (2h/setmana) .................... 14€
1r i 2n ....................................................... 19€
3r i 4t ....................................................... 22€
Grups d’adults  ....................................... 15€

Instrument
1r i 2n ....................................................23,5€
Piano i guitarra 1r i 2n ......................28,5€
3r i 4t ....................................................... 35€
Piano i guitarra 3r i 4t.......................... 41€

Col.lectives ....................................... 10€

*Es  pagaran 15€ trimestrals en 
concepte de material.
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Il.lusiona’t amb la música 
i aprén a tocar un 
instrument 
a l’Escola de la 
Banda Simfònica d’Algemesí

L’Escola de Música “José Moreno Gans” és 
l’encarregada de nodrir de músics totes les 
agrupacions de la Societat Musical d’Algemesí. 
Comptem amb una Banda Infantil, Banda Juvenil,  
Coral, Grup de Corda Elemental, Orquestra de 
Corda i la Banda Simfònica.

Apostem pels projectes més innovadors

Els últims anys l’Escola de Música “José Moreno 
Gans” ha posat en marxa una sèrie de projectes 
pioners al nostre poble i que han tingut una gran 
acollida, com són les classes de Jardí i Estimulació 
Musical per a alumnat de 3 a 6 anys, l’Escola 
d’Estiu Musical al mes de juliol, una nova aula de 
música al barri del Carrascalet i extraescolars a 
diversos col.legis d’Algemesí.

Oferim un 
ensenyament 
de qualitat

Comptem amb un planter de 32 professors 
i professores amb la millor formació 
acadèmica i compromesos al 100% amb 
el projecte educatiu de la nostra Escola. 
Amb més de 500 alumnes matriculats 
durant el curs 2020-2021 ens hem 
convertit en tot un referent en 
l’ensenyança de la música a nivell comarcal.

Aula per a alumnes de 3 i 4 anys

Des del curs 2018-2019 oferim una línia de Jardí 
Musical per a alumnat de 3 i 4 anys on els infants 
donen les seues primeres petjades al món de la 
música de la mà de professorat especialitzat. 
A més aquestes classes les oferim de forma 
totalment gratuïta.

Música per a totes les edats

Els alumnes de 5 i 6 anys realitzen sessions 
d’Estimulació Musical amb les que s’endinsen en 
la música d’una manera fàcil i divertida. 
A partir dels 7 anys comencen amb les classes de 
Preparatori de Llenguatge Musical i al següent 
curs s’inicien amb la pràctica de l’instrument. 
També comptem amb una línia específica de 
classes per a adults amb horaris adaptats.

Estudia amb 
nosaltres!

Com que la Societat 
Musical d’Algemesí és 
una associació sense
ànim de lucre que 
pretén promoure la 
cultura musical al nostre poble, podràs 
beneficiar-te de gran quantitat d’ avantatges: 

Tria l’instrument que més 
t’agrade i te’l deixem de 
forma totalment gratuïta

A la nostra Escola comptem amb 16 
especialitats instrumentals diferents. 
Et cedim gratuïtament l’instrument que 
tries, per tal que aprendre música siga molt fàcil i 
assequible per totes les butxaques.

Reduccions en les quotes per a familiars

Els membres d’un mateix nucli familiar gaudeixen 
de reduccions en les quotes mensuals, del 25% pel 
segon membre i del 50% pel tercer i successius.
Toca un dels instruments becats
Si tries tuba, bombardí, trompa, trombó, fagot o 
viola gaudiràs d’un curs amb les classes totalment 
gratuïtes i a partir del segon curs tindràs un 
descompte del 50% en el preu de les mensualitats.


