
* Per escollir marqueu l’assignatura:     

1.Toca, canta i balla (Introducció a la música, ball i cant tradicionals per a xiquets/es)
Professors: Sergi Masip, Sofia Morales i Gemma Curto. 45€  xiquet/trimestre, de 6 a 14 anys
Dilluns, dimecres, dijous o divendres, a partir de les 17.00 hores, en funció de l’alumnat matriculat i la distribució que es faci dels 
grups, depenent de edats i nivells. Sessions col·lectives de 1 hora. A partir de dilluns 19 de setembre

2. Guitarra tradicional per a xiquets
Professor: Sergi Masip, 45€  xiquet/trimestre, De 6 a 14 anys 
Dijous a les 17.00 hores. Sessió col·lectiva de 1 hora. A partir de dijous 22 de setembre

3. Guitarra tradicional
Professor: Sergi Masip, 55€ adult/trimestre, a partir de 14 anys.
Dijous de 18.00h. a 22.00h,( concretar amb el professor ). Sessió individual  de 45 minuts, a partir de dijous 22 de setembre

4. Llaüt  bandúrria tradicionals per a xiquets
Professor: Sergi Masip, 55€ adult/trimestre, de 6 a 14 anys 
Divendres a les 17.00 hores. Sessió col·lectiva de 1 hora. A partir de divendres 23 de setembre

5. Cançó improvisada per a adults: Jota, albades, garrotin i corrandes (nivell inicial i intermedi)

Professora: Sofia Morales, 55€ adult/trimestre, a partir de 14 anys 
Dilluns a hores convingudes. Sessions individuals de 45 minuts. A partir del dilluns 19 de setembre

6. Ball tradicional per a adults (nivell inicial)
Professor: Miquel Flores, 60€ adult/trimestre, a partir de 14 anys 
Divendres de 19.00 a 21.00 h. Sessió col·lectiva de 1 hora. A partir del divendres 23 de setembre

7. Ball tradicional per a adults (nivell intermedi)
Professor: Miquel Flores, 60€ adult/trimestre, a partir de 14 anys
Dissabte alterns d’11.00 h a 12.30 h. Sessió col·lectiva. A partir del dissabte 24 de setembre

8. Percussió tradicional per a adults (nivell inicial i intermedi)
Professor: Sergi Masip, 55€ adult/trimestre, a partir de 14 anys
Dimecres de 19.00 h a 21.00 h. Sessió col·lectiva de 1 hora. A partir del dimecres 21de setembre

9. Dolçaina i bot per a adults (nivells elemental i intermedi)
Professor: Sergi Masip, 55€  adult/trimestre, a partir de 14 anys 
Dimecres a hores convingudes. Sessions individuals de 45 minuts. A partir del dimecres 21 de setembre

10. Instruments de corda per a adults: guitarra, guitarró i tiple tradicionals 
Professor: Sergi Masip, 55€  adult/trimestre, a partir de 14 anys 
Dijous a hores convingudes. Sessions individuals de 45 min. A partir del dijous 22 de setembre

11. Llaüt i bandúrria per a adults (nivell elemental i intermedi)
Professor: Sergi Masip, 55€  adult/trimestre, a partir de 14 anys
Divendres a hores convingudes. Sessions individuals de 45 min. A partir del divendres 23 de setembre

Matrícula al curs 2016/ 2017

Dades de l’alumne:

Nom i cognom :       
Data de Naixement:                                 NIF:                                        Telèfon: 
Adreça: 
Codi postal:                                               Població:

Dades del pare, mare o tutor legal:

Nom i cognoms: 
NIF:          Telèfon:                       Mail: 

Ajuntament vell. C/ del Canal 11, 2n. Roquetes (Baix Ebre). Tel. 658 46 37 06 escolacanalero@gmail.com



*Anoteu aquí les vostres preferències horaries. (Intentarem tenir-les en compte en la mesura que sigui possible)

Haureu de realitzar el pagament del primer trimestre, fent una transferència o ingrés al compte 
bancari ES40-0049-4240-44-2194205815 (Banc Santander). 
Com a concepte el nom de l’assignatura i el nom de l’alumne.

Per formalitzar la matrícula cal entregar aquest full degudament emplenat a: 
       l’Ajuntament de Roquetes o enviar-ho a escolacanalero@gmail.com


