
 
PREUS MUSICACTIVA- ESCOLA SANT JOSEP 

Extraescolar curs 2018-19 
 
1.-MATRÍCULA 
Matrícula anual 30 € curs. Es cobrarà una matrícula per família. 
 
2.-MENSUALITAT REGULAR: 
Els preus de les assignatures del Programa d’Estudis de MusicActiva-Mètode Creatiu 
impartides en horari extraescolar a l’escola Sant Josep per al curs 2018-19 són els 
següents: 
 
-Conte musical P3-P4-P5  1 hora/setmana  45 €/cada mes des d’octubre 
         a juny durant el curs escolar 
 
-Llenguatge musical  1 hora/setmana  43 €/cada mes des d’octubre 
1r.-2n.        a juny durant el curs escolar 
 
-Instrument individual  30 minuts/setmana 60 €/cada mes des d’octubre 
(a partir 1r.curs primària)     a juny durant el curs escolar 
 
-Laboratori d’Instrument 30 minuts/setmana 22 €/cada mes des d’octubre 
(a partir de 2n.o 3r. curs de primària)   a juny durant el curs escolar 
 
3.-LLIBRES 
Llibres de Llenguatge Musical -a partir de 1r. de primària- 
Per treballar els diferents nivells que s’imparteixen a les classes de llenguatge musical, 
els alumnes necessiten un llibre de llenguatge. El preu del llibre de llenguatge és de 30 
€. El llibre de llenguatge l’entrega MusicActiva als alumnes i es queda a l’escola fins a 
final de curs, que és el moment en el que els professors corregeixen els llibres, 
presenten l’informe als coordinadors perquè extenguin els certificats en els que consta 
que l’alumne ha resolt el nivell treballat.  El cobrament d’aquest llibre es fa efectiu a 
partir de l’entrega del llibre mitjançant prèvia comunicació a les famílies. 
Llibre d’Instrument -a partir de 1r. de primària- 
Per treballar les quatre matèries amb les que s’aprèn a tocar l’instrument segons el 
Programa d’Estudis MusicActiva-Mètode Creatiu que són: tècnica, improvisació, lectura 
a vista i respertori. El preu del llibre d’instrument és de 30 €. Hi ha un llibre per cada 
nivell. El llibre d’instrument l’entrega MusicActiva a l’alumne en el moment que ja té resolt 
el nivell anterior. Aquest llibre l’alumne se l’emporta a casa i l’ha de portar a cada classe 
tant d’instrument individual com de laboratori. 
El cobrament d’aquest llibre es fa efectiu a partir de l’entrega dels llibres mitjançant 
prèvia comunicació a les famílies. 
 
4.-DESCOMPTE 15% PER LES FAMÍLIES AMB MÉS D’UN FILL MATRICULAT 
A partir del 2n. germà i amb el propòsit de col.laborar amb les famílies que teniu més 
d’un fill/a, MusicActiva efectua un descompte del 15% en els pagaments de les quotes  
i dels llibres corresponents al segon germà i succesius.  
 


