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Benvolgudes famílies, 
 
Us adjuntem informació de l’activitat de música per al curs 2020-2021. El curs s’iniciarà el 5 de 
octubre i finalitzarà el 20 de juny de 2021. 
 
INSCRIPCIÓ on-line. La reserva de plaça es farà per estricte ordre d’inscripció. Per antics 
alumnes del 18 al 22 de maig, per nous alumnes del 25 al 29 de maig. Noves incorporacions del 14 al 
18 de setembre. L’enllaç estarà penjat a la web de l’Ampa. 
 
Per qualsevol consulta per a la inscripció us podeu posar en contacte amb nosaltres a 
info@atempo.net o al 93.491.17.81/ 664.61.70.51. 
 
Les activitats musicals proposades per a aquest any són : 

 
 

Els grups han d’ estar formats per un mínim de 5 alumnes i un màxim de 10. En el cas de la roda 
d’instrument per un mínim de 4 alumnes i en el cas del cant coral per un mínim de 10 alumnes. 
 
 
  

Barcelona, 13 de maig de 2021 

Cursos Nivell escolar
 Preus 

Mensuals 
Horari migdia Lloc

- Sensibilització Musical P4    25,00 € 45mn/setm. Duran i Bas

- Iniciació Musical 1 P5    32,00 € 60mn/setm. Duran i Bas

- Iniciació Musical 2 1r primària    32,00 € 60mn/setm. Duran i Bas

- Preparatori Musical 2n primària    32,00 € 60mn/setm. Duran i Bas

- Llenguatge Musical a partir de 3r primària

- Roda d'instruments, interactuem amb:  Flauta 
Travessera, Saxofón, Clarinet, Guitarra, Violi, 
Violoncel, Piano, Acordió, etc.
La roda d'intrument  no  es pot cursar sola. És un 
complement a la classe de grup d' Inicació Musical o 
Preparatori Musical.

Grup 1: P5 i/o 1r primària
Grup 2: a partir de 2n primària

   32,00 € 45mn/setm. Duran i Bas

- PACK: Roda + Iniciació Musical desde P5    55,00 € 
60 + 45mn/setm.

(2 sessions)
Duran i Bas

   27,00 € 
30mn/setm.
(3 alumnes)

Duran i Bas

   38,00 € 
30mn/setm.
(2 alumnes)

Duran i Bas

55,00 €
30mn/setm.
(Individual)

Duran i Bas

- Cant Coral
Si el volum d'alumnes ho permet es faran 2 grups per 
edats.

1r a 6è primària 12,00 € 30mn/setm. Duran i Bas

 Pendent de concretar, segons reunió. 

- Intrument Iniciació: 2 - 3 alumnes
(piano, violí, viola, violoncel, guitarra, f lauta travessera, 
clarinet, etc.)
Matricula anual: 35,00€

desde 1r primària
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Descomptes per famílies: s’aplicarà un 10% de descompte a cada germà inscrit sempre que facin 
llenguatge musical, pack roda +iniciació musical, cant coral (no es aplicable per la tarifa de instrument). 
  
Totes les classes es realitzaran al migdia a l’escola Duran i Bas, en el cas que coincideixi amb alguna 
sortida programada a l’escola, les classes no seran recuperades. 
 
El cobrament es realitzarà des d’ A Tempo, via domiciliació bancària de forma TRIMESTRAL, entre el 5 
i el 10 de cada inici de trimestre.  El material serà facturat amb la primera quota trimestral, el preu de 
material anual es de: a) Sensibilització i Iniciació 1: 15€ -   b) Iniciació 2, Preparatori i Llenguatge 
musical: 35€  -  c) Roda Instruments: 10€ -   d) Instruments: el material estarà en funció de l’ instrument 
i de nivell de l’alumne i serà factura quant el lliuri. 
 
Per qualsevol modificació de dades, canvi o baixa de l’activitat cal adreçar-se a info@atempo.net i a 
l’ampa. Si un alumne es dóna de baixa durant el trimestre no li serà retornada la part proporcional de 
l’activitat que no cursi. 
 
 
Estem a la vostra disposició per a qualsevol informació addicional.  
 
Atentament, Junta Ampa DURAN I BAS. 
 
 
 
INSCRIPCIÓ ON LINE A: 
https://forms.gle/cv6D7AvNL6d9XWGFA 


