
	  
	  
	  

	  

è Període	  de	  matrícula:	  mesos	  de	  Juny	  i	  Juliol.	  	  
è L’imprès	  de	  matrícula	   es	   pot	   arreplegar	   a	   la	   Seu	  de	   “La	  Xafigà”,	   Seu	  de	  Mal	   Passet,	  

www.laxafiga.com	  
è L’horari	  de	  matrícula	  :	  

o MURO:	   Seu	  de	   La	  Xafigà	   (Antiga	  estació)	  Avinguda	  de	   l’Estació	   S/N,	   els	  DIMARTS	  
DELS	  MESOS	  DE	  JUNY	  I	  JULIOL	  DE	  17:00	  A	  20:00h.	  722	  204	  401	  

o COCENTAINA:	  Seu	  de	  Mal	  Passet	  –	  Centre	  C.	  el	  Teular,	  per	  l’entrada	  del	  Carrer	  Ben	  
Kahnis,	  els	  DIMARTS	  de	  20:00	  a	  21:30h.,	  o	  també	  al	  telèfon	  649	  369	  016	  

è Calendari	  escolar:	  del	  18	  de	  Setembre	  de	  2017	  al	  15	  de	  Juny	  de	  2018,	  seguint	  el	  
calendari	  d’ensenyaments	  artístics	  de	  la	  Conselleria	  d’Educació.	  En	  cas	  de	  canvis,	  us	  
avisaríem	  amb	  antelació.	  

è Distribució	  horària:	  
PERIODICITAT	   ASSIGNATURES	   Minuts	  

	  

	  

SETMANAL	  

Llenguatge	  Musical	  	  (Grup	  mínim	  3	  alumnes)	   90	  

Dolçaina	  	   30	  /	  40(*)	  

Tabal/Percussió	   30	  /	  40(*)	  

Iniciació	  al	  Tabalet	  	  de	  6	  a	  7	  anys	  (col·∙lectiva	  mín.	  3	  alumnes)	   45	  

Taller	  de	  Batucada	  (classe	  col·∙lectiva)	   90	  

Petit	  Tabalet	  de	  3	  a	  5	  anys	  (Col·∙lectiva	  mín.	  5	  alumnes)	   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	  Danses	  Tradicionals	  (classe	  col·∙lectiva)	   90	  

Harmonia	  Moderna	  i	  Popular	  (Col·∙lectiva)	   180	  

Viola	  de	  Roda	  	   60	  

	  (*)	  En	  funció	  del	  nivell.	  30	  minuts	  1er	  i	  2on	  de	  Grau	  Elemental	  i	  40	  minuts	  des	  de	  3er	  i	  
manteniment.	  

è Les	  classes	  	  col·∙lectives	  tindran	  un	  màxim	  i	  un	  mínim	  d’alumnes	  per	  assignatura.	  	  
	  

è Informació	  de	  preus	  per	  al	  curs	  2017-‐18:	  
o La	  matrícula	  de	  llenguatge	  musical	  +	  instrument	  tindrà	  un	  10	  %	  de	  descompte	  

sobre	  el	  total.	  
o La	  matrícula	  comporta	  l’obligació	  d’abonar	  TOT	  EL	  CURS.	  
o El	  pagament	  es	  farà	  mitjançant	  	  l’abonament	  de	  5	  rebuts.	  El	  primer	  en	  juliol	  

amb	  la	  matrícula	  i	  els	  4	  restants	  domiciliats	  tal	  com	  s’indica	  a	  la	  graella	  
següent.	  	  

o El	  cost	  de	  la	  devolució	  de	  rebut	  s’afegirà	  al	  pagament	  següent	  de	  l’alumn@.	  
	  

INFORMACIÓ	  	  CURS	  2017/18	  



PREUS MATRÍCULA 2017-18 
       

        ASSIGNATURA  matrícula 1r Rebut 2n Rebut 3r Rebut 4t Rebut TOTAL 
CURS  

 
juiol octubre desembre febrer abril 

 
Dolçaina o Tabal/percussió + Colla + Ll. 
Musical  

 50     112     112     112     112    500   (*)  

 50     138     138     138     138    603   (**)  

Dolçaina o Tabal/percussió + Colla  50     74     74     74     74    345   (*)  

 50     103     103     103     103    460   (**)  

Llenguatge Musical  50     40     40     40     40    210  
 

Iniciació al Tabalet  50     30     30     30     30    170  
 

Petit tabalet  50     55     55     55     55    270  
 

Taller Batucada  50     15     15     15     15    110  
 Acordió Diatònic / Sac i Tarota / Rondalla / 

Viola de roda  50     88     88     88     88    400  
 

Acordió Diatònic / Sac i Tarota / Rondalla / 
Viola de roda + Llenguatge musical  50     125     125     125     125    549  

 
Taller Danses Tradicionals  50     30     30     30     30    170  

 
Harmonia Moderna i Popular  50     63     63     63     63    300  

 

 

(*) 1r i 2n nivell 30 
min/semana 

    

 

(**) a partir de 3er nivell i manteniment 40 
min/semana 

  INSTRUMENT+LLENG.MUSICAL 
       10 % de descompte 

       	  

PROFESSORS	  
Dolçaina:	  Jaume	  Gosalbez,	  Hipòlit	  Agulló,	  i	  Toni	  Vidal	  
Tabalet/Percussió:	  Natxo	  Pascual	  
Iniciació	  al	  Tabalet:	  Natxo	  Pascual	  
Petit	  Tabalet:	  Vicent	  Millo	  
Llenguatge	  Musical:	  Jesús	  Escudero	  
Acordió	  Diatònic	  i	  combo:	  Amadeu	  Vidal	  
Sac	  de	  Gemecs:	  Eduard	  Navarro	  
Tarota:	  Eduard	  Navarro	  
Viola	  de	  Roda:	  (per	  confirmar)	  
Rondalla	  Valenciana:	  Cristobal	  Rentero	  
Taller	  de	  batucada:	  (per	  confirmar)	  
Taller	  Danses	  Tradicionals:	  Eduard	  Caballer	  
Harmonia	  Moderna	  i	  Popular:	  Ximo	  Caffarena	  
	  

	  

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

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

03830-MURO 


