Preus Mensuals

ON ESTEM?

Llenguatge Musical

Auditori José Moreno Gans, nº 4

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 €

Secretaria al SOTERRANI
de la Casa de la Música
96 248 25 26

Escola de Música

José Moreno Gans
Curs 2022/2023

Instrument
1r i 2n��������������������������������������������������������������24 €
Piano i guitarra 1r i 2n��������������������������29 €
3r i 4t��������������������������������������������������������������36 €
Piano i guitarra 3r i 4t��������������������������42 €

Col.lectives������������������������������������������������10 €
*Es pagaran 15€ trimestrals en concepte de material.

Matricular-te: més fàcil impossible!
Fes-ho a través de la nostra web:
www.SMAlgemesi.com/matricula
La matrícula és totalment gratuïta!
O acosta’t a la nostra secretaria de 17 a
20 h i pregunta per Cristina.

+ INFO

WWW.SMALGEMESI.COM
escola@smalgemesi.com

Societat Musical
d’Algemesí
Disseny: Vicent Girbés i Eva Tortajada

Oferim gran quantitat d’avantatges
La Societat Musical d’Algemesí és una
associació sense ànim de lucre que pretén
promoure la cultura musical al nostre poble:
Tria l’instrument que més t’agrade i te’l
deixem de forma totalment gratuïta per
tal que aprendre música siga molt fàcil i
assequible per totes les butxaques.
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.
Aula per a alumnes de 3 i 4 anys

Il·lusiona’t amb la música i aprén a
tocar un instrument en l’Escola de la
Banda Simfònica d’Algemesí
A l’Escola de Música “José Moreno Gans”
comptem amb una Banda Infantil, Banda
Juvenil, Coral, Grup de Corda Elemental,
Orquestra de Corda i la Banda Simfònica.

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 nostre projecte educatiu.
Amb més de 450 alumnes matriculats
durant el curs 2021-2022, ens hem convertit
en tot un referent en l’ensenyament de la
música en l’àmbit comarcal.

Oferim classes gratuïtes de Jardí Musical
per a l’alumnat de 3 i 4 anys, on els més
menuts donen les seues primeres petjades
en el món de la música de la mà de
professorat especialitzat.
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.

Els familiars de socis de la Societat Musical
d’Algemesí tenen un descompte directe
de 2€ en cada mensualitat.

