ANNEX 1

PREUS PÚBLICS DE L’EMM PER AL CURS 2019-2020
PROGRAMES FORMATIUS
Quotes mensuals (10 quotes del mateix import que es cobraran de setembre a juny):
1. SENSIBILITZACIÓ
2. FORMACIÓ BÀSICA i AVANÇADA

35,00 €
77,00 €

3. MÚSICA A MIDA
(a partir de 16 anys):
30’ instrument individual..............

99,00 €

Matèries comunes de programes formatius
Assignatura col·lectiva solta
dels programes formatius

19,00 €

CONJUNTS CORALS I INSTRUMENTALS
Quotes mensuals (10 quotes del mateix import que es cobraran de setembre a juny):
CORAL FARINERA

27,50 €

CORAL GERIONA

27,50 €

GRUPS VOCALS

50,00 €

GRUPS INSTRUMENTALS

50,00 €

ALTRES
AULA OBERTA
Tot el cicle (13 sessions)

95,00 €

Tres sessions o més en una sola inscripció
o promoció per sessió

10,00 €

Per sessió

12,00 €

ADMINISTRACIÓ, GESTIÓ I SERVEIS
MATRÍCULA, MATERIAL I ASSEGURANÇA ESCOLAR
Programes formatius (1,2,3)
Conjunts corals i instrumentals i assignatures
soltes

137 €
39 €

En cas que l’usuari s’inscrigui en més d’un programa formatiu es satisfarà una sola vegada
la matrícula d’import més alt.
DESCOMPTES i EXEMPCIONS
Les matriculacions als programes formatius a partir del mes de gener tindran un descompte
de l’import de la matrícula del 40%
S’aplicarà el 10% de descompte en els casos que s’acumulin més d’una quota dels
programes formatius, matèries comunes o soltes i conjunts corals i instrumentals.

PRÉSTEC DEL BANC D’INSTRUMENTS
Pel servei de préstec d’instrument, regulat en el document “Condicions del servei de préstec
d’instruments per a l’alumnat de l’Escola Municipal de Música de l’OALEMG”, (aprovat pel
Consell Rector el 16/12/2015 i modificat en data 13/12/2017), s’estableix:
Quota mensual

5,00 €

______________________________________________________________
Annex de l’acord aprovat per Consell Rector de data 9 d’abril de 2019

ANNEX 2

PREUS PÚBLICS DELS RECURSOS EDUCATIUS PROGRAMATS PER L’EMM
PER AL CURS 2019-2020

TOTS JUNTS A CANTAR
Per a escoles de primària
Preu per alumne/a

9,00 €

Eximir del pagament a l’alumnat pertanyent a centres
educatius de Girona ciutat.

______________________________________________________________
Annex de l’acord aprovat per Consell Rector de data 9 d’abril de 2019

