
NOM ALUMNE/A:

Marqueu amb una X

58,00 €

72,00 €

89,00 € Indicar instrument:

79,00 €
Indicar instrument:

112,00 € Indicar instrument:

98,00 €
Indicar instrument:

140,00 € Indicar instrument:

58,00 € Indicar instrument:

39,00 € Indicar instrument:

87,00 € Indicar instrument:

58,00 € Indicar instrument:

116,00 € Indicar instrument:

78,00 € Indicar instrument:

Novetat

(1h/setm=30,00€ de suplement/mes / 

1'5h/setm=45,00€ de suplement/mes / 

2h/setm=60,00€ de suplement/mes) Es podrà 

repartir en 1 o 2 dies.                                                                               

Hi haurà la opció de fer migdies i altres hores 

parlades amb cadascú.

Durada setmanal:                                                                                                                        

.....................................                                                                                                    

Repartit en 1 dia o bé en 2 dies?:

19,00 €

58,00 €

40,00 €

58,00 €

20,00 €

10,00 €

20,00 €
Novetat 20,00 €

19,00 €
19,00 €
19,00 €
19,00 €

Preu de totes les disciplines escollides …...,…..€

Dte: (si és el cas)

TOTAL A ABONAR MENSUALMENT CURS 19-20
….……..,….…..€

www.off-broadway.cat

·Per tal de guardar plaça pel proper curs, marqueu la casella de cada disciplina que us vulgueu matricular, amb el preu final.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

·Fer-ho arribar a la secretaria de l'escola fins el 18 de juny. A continuació, us assignarem horari per les classes particulars (especificar horari no 

disponible en aquest comunicat, per poder coordinar amb tots els professors). Els horaris en grup, estan especificats al final.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

·A partir d'aquest proper curs, totes les matrícules i mensualitats es cobraran per entitat bancària. Si algun alumne les abona en efectiu, haurà 

d'enviar el núm. de compte a capritxosmusicals@hotmail.com o bé fer-ho arribar a la secretaria de l'escola durant el mes de juny.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

·La matrícula i assegurança es cobrarà al mes de juliol per entitat bancària. Si un alumne desitja donar-se de baixa, ho haurà de marcar i retornar 

abans del 18 de juny.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

·Novetat pels alumnes de cant: Aquest proper curs, farem un Cd personalitzat pels alumnes seleccionats i més avançats, amb un tema escollit, passant 

per un estudi de gravació. També serà opcional fer un videoclip sobre el tema. Passarem preus al llarg del curs pels interessats. Aquest audio i/o 

videoclip, es podrà penjar a les xarxes socials.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

·Com a novetat en disciplines de dansa, hi haurà la continuació de Hip Hop, on es treballarà dansa de música comercial però es tonificarà molt el cos. 

Recomanable pels alumnes que vulguin cremar fort.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

·Posarem com a novetat amb els músics, "les Pràctiques". Una bona manera d'acabar d'assolir els coneixements apresos. Tots els alumnes de piano, 

llenguatge i dansa, podran fer pràctiques al costat del professor, a cursos inferiors al seu nivell. Es parlarà amb cada professor al llarg del curs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

·També posarem a l'abast de cadascú, unes "Hores d'estudi" de piano, per a fer estudiar als nens setmanalment i poder seguir els estudis al dia. Serà 

opcional, però molt recomanable ja que a casa no tenim temps i els nens no estudien sols (en cas d'estar interessats, comunicar-ho a la casella 

adjunta).

LLENG. B5-B6-APROFUNDIMENT (grup 1'5h)+INSTR (grup 1/2h) Per a alumnes de PIANO.                               

Per 2 alumnes. Si el grup és de 4 o 5 alumnes, fem 1h.

LLENG. B3 (grup 3/4h)+PIANO (grup 1/2h)  grup infantil de divendres                                                                                                                                    

MATRÍCULA I ASSEGURANÇA CURS 2019-2020                                                                                                                                                                      

(70,00 € / 45,00€ 1r germà / 25,00€ 2n germà)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Abonar juliol per compte bancari. Un cop efectuada la matrícula, no es retornarà l'import                                                                                                                                                                                                     

INSTRUMENT COMPLEMENTARI (3/4h particular) PIANO, CANT, VIOLÍ, GUITARRA

HORES D'ESTUDI SETMANALMENT (grup) PIANO (Aconsellable pels alumnes 

que fan exàmens Liceu)                                                                                                                                                   

TEATRE MUSICAL INFANTIL (2h/setm) de 2n a 6è (grup)+INTERP.CANÇONS (grup) treballant Solos

BALLET CLÀSSIC JUNIOR-JUVENIL (3/4h/setm) 
BROADWAY JAZZ JUNIOR-JUVENIL (3/4h/setm)                        
CLAQUE JUVENIL (3/4h/setm)                        

HIP HOP JUNIOR-JUVENIL (1h/setm)             

CONTEMPORANI JUNIOR-JUVENIL (3/4h/setm)  

TEATRE MUSICAL JUNIOR-JUVENIL (2h/setm) CANT (grup)+INERP.CANÇONS (grup)                                 

(Recomenable fer classes de cant particular complementari)

INICIACIÓ BALLET CLÀSSIC+BROADWAY JAZZ INFANTIL (1h/setm) 

COMERCIAL TONIFICAT JUNIOR-JUVENIL (1h/setm)             

Descomptes:                                                                                                                                                                                                                                             Els germans, 

rebran un 10% de dte. en les disciplines en grup.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Els alumnes que abonin un import mensual de més de 120,00€, rebran un 5% de dte. en l'import total                                                                                                                        

(No aplicable amb els alumnes que ja reben el dte. de germans)

Indicar horari NO disponible per l'instrument particular i si l'alumne té tardes lliures a partir de les 15h00 i quines: Aquest curs, el funcionament serà diferent. Donat 

que hi ha alumnes nous per entrar, donarem prioritat als alumnes antics, per això, és molt important que ompliu aquesta casella degudament per tal de poder donar horari 

correcte, ja que a finals de juny ja estarà tot repartit....................................................................................................................

HORARIS I PREUS CURS 19-20 (Els preus son per mesos)

INSTRUMENT COMPLEMENTARI (3/4h grup) PIANO

INSTRUMENT COMPLEMENTARI (1h particular) PIANO, CANT, VIOLÍ, GUITARRA

INSTRUMENT COMPLEMENTARI (1h grup) PIANO

INTERPRETACIÓ I CANT A VEUS PER CANTANTS + TÈCNIQUES DE RESPIRACIÓ (alumnes de Cant) COR I 

DUETS

LLENG. B3-B4 (grup 1h)+INSTR (particular 1/2h) Per a alumnes de PIANO, CANT, VIOLÍ, GUITARRA

LLENG. SENS.I-II-B1-B2 (grup 3/4h)+PIANO (grup 1/2h) 

LLENG. B3-B4 (grup 1h)+INSTR (grup 1/2h) Per a alumnes de PIANO. Per 2 alumnes                                                                                                                                        

Si el grup és de 4 alumnes o 5 alumnes, fem 1h)

LLENG. B5-B6-APROFUNDIMENT-AVANÇAT (grup)+INSTR (particular 3/4h) 

LLENG. B5-B6-APROFUNDIMENT (grup 1'5h)+INSTR (particular 1/2h)

TEATRE MUSICAL INFANTIL reduit (1,15h/setm) opció pels més petits, sense treballar solos

INSTRUMENT COMPLEMENTARI (1/2h particular) PIANO, CANT, VIOLÍ, GUITARRA

INSTRUMENT COMPLEMENTARI (1/2h grup) PIANO

INICIACIÓ HIP HOP INFANTIL (1/2h/setm)             
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