
	  
	  

	  
è Període	  de	  matrícula:	  del	  17	  de	  Juny	  al	  24	  Juliol	  (amb	  un	  descompte	  del	  10%)	  i	  de	  l’1	  

al	  5	  de	  Setembre.	  
è L’imprès	  de	  matrícula	  es	  pot	  arreplegar	  a	  la	  Seu	  de	  “La	  Xafigà”,	  Seu	  de	  Mal	  Passet,	  Seu	  de	  

Raval	  Jussà,	  a	  l’Ajuntament	  de	  Muro	  o	  baixant-‐lo	  de	  www.laxafiga.com	  
è L’horari	  d’oficina	  :	  

o La	  Xafigà:	  Dimarts,	  Dimecres	  i	  Dijous.de	  18	  a	  20	  hores.	  	  
o Mal	   Passet	   (Edifici	   el	   Teular,	   c/	   Ben	   Kanhis	   de	   Cocentaina,	   649	   369	   016):	  

Dimarts	  i	  Dimecres	  de	  19	  a	  21	  hores.	  
o Raval	  Jussà	  (645	  99	  70	  23):	  de	  dilluns	  a	  divendres	  de	  19	  a	  21	  hores.	  (fins	  el	  30	  de	  

juliol)	  
è Calendari	  escolar:	  del	  15	  de	  Setembre	  de	  2014	  al	  13	  de	  Juny	  de	  2015.	  

 

PERIODICITAT	   ASSIGNATURES	   Minuts	  
 
 

SETMANAL 

Llenguatge Musical  90 (*) 

Dolçaina  30 

Tabal/Percussió 30 

Iniciació al Tabalet (xiquets de 6 a 8 anys -classe col·lectiva) 45 

 
 
 
 

QUINZENAL 

Colla (conjunt instrumental: dolçaina, tabalet i percussions) 45  

Acordió Diatònic  60 

Rondalla Valenciana (Guitarra, Guitarró, Bandúrria i Llaüt)  60 

Sac de Gemecs 60 

Tarota 60 

Taller de Batucada (classe col·lectiva) 90 

Taller de Danses Tradicionals (classe col·lectiva) 90 

Harmonia Moderna i Popular 180 

 Viola de Roda  60 

(*)Pot variar en funció de la matrícula. 
è Les	  classes	  	  col·lectives	  tindran	  un	  màxim	  i	  un	  mínim	  d’alumnes	  per	  assignatura.	  	  
è La	  matrícula	  comporta	  l’obligació	  d’abonar	  TOT	  EL	  CURS.	  
è El	  pagament	  es	  farà	  mitjançant	  	  l’abonament	  de	  5	  rebuts.	  El	  primer	  a	  la	  formalització	  de	  la	  matrícula	  i	  els	  

4	  restants	  domiciliats	  tal	  com	  s’indica	  a	  la	  pàgina	  següent	  
	   	  

INFORMACIÓ	  	  CURS	  2014/15	  
 

LA XAFIGÀ 
Av. L’Estació, s/n  Tel.- 966516901 

03830-MURO 
 www.laxafiga.com 



	  

 

ASSIGNATURA 
1er. Rebut 
Matrícula 

2on. Rebut 
01/10/14 

3er. Rebut 
01/12/14 

4art. Rebut 
01/02/15 

5int Rebut 
01/04/15 

TOTAL 
CURS 

Llenguatge	  Musical	   44	  €	   44	  € 44	  € 44	  € 44	  € 220	  €	  
Dolçaina	  i	  Colla	   68	  €	   68	  € 68	  € 68	  € 68	  € 340	  €	  

Tabalet/Percussió	  i	  Colla	   68	  € 68	  € 68	  € 68	  € 68	  € 340	  €	  

Iniciació	  al	  Tabalet	   36	  €	   36	  € 36	  € 36	  € 36	  € 180	  €	  
Acordió	  Diatònic	   87	  € 87	  € 87	  € 87	  € 87	  € 435	  €	  
Rondalla	  Valenciana	   87	  € 87	  € 87	  € 87	  € 87	  € 435	  €	  

Sac	  de	  Gemecs	   87	  € 87	  € 87	  € 87	  € 87	  € 435	  €	  
Tarota	   87	  € 87	  € 87	  € 87	  € 87	  € 435	  €	  
Viola	  de	  Roda	  (per	  confirmar)	   87	  €	   87	  € 87	  € 87	  € 87	  € 435	  €	  

Taller	  Batucada	   22	  €	   22	  €	   22	  €	   22	  € 22	  € 110	  €	  

Taller	  Danses	  Tradicionals	   36€	   36€ 36€ 36€ 36€ 180	  €	  

Harmonia	  Moderna	  i	  Popular	   58	  €	   58	  € 58	  € 58	  € 58	  € 290	  €	  
Llenguatge	  +	  Instrument	   10	  %	  de	  descompte	  

 
 
PROFESSORAT 
Dolçaina: Jaume Gosalbez, Hipòlit Agulló, Vicent Sanz i Toni Vidal 
Tabalet/Percussió: Natxo Pascual 
Iniciació al Tabalet: Natxo Pascual 
Llenguatge Musical: Jesús Escudero 
Acordió Diatònic: Amadeu Vidal 
Sac de Gemecs: Eduard Navarro 
Tarota: Eduard Navarro 
Viola de Roda: (per conformar) 
Rondalla Valenciana: Cristobal Rentero 
Taller de Batucada: Guillem Llorenç 
Taller Danses Tradicionals: Eduard Caballer 
Harmonia Moderna i Popular: Ximo Cafarena 
 
 
 
 

 

 

 Inscrita en la direcció general de centres amb el codi 03014290 des del curs1996/97 
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