
 

 

CLASSES EXTRAESCOLARS DE SENSIBILITZACIÓ I PREPARATORI  

ESCOLA DE MÚSICA HIPÒLIT MARTÍNEZ CIM BENIMACLET 

 

OBJECTIUS  

 

1. Adquirir un millor coneiximent del cos, mitjançant la realització d’activitats amb ritmes corporals.  

2. Introduir als i les alumnes a la lectura i a l’assimilació de manera molt bàsica dels signes i notes 

musicals. 

3. Conèixer els diferents instruments de l’Orquestra, Banda, la Rondalla, instrumentals tradicionals i 

moderns. Conèixer i utilizar de manera els instrumentsde l’aula (instrumental Orff etc)  

4. Conèixer i discriminar les qualitats del so mitjançant la realització de diversos tipus d’audicions.  

5. Apreciar i valorar el silenci.  

6. Aprendre relacionar-se amb altres xiquets i xiquetes.  

7. Adquirirun respecte pel material utilitzat.  

8. Fomentar el respecte pels companys i companyes i pel seu entorn.  

 

OFERTA EDUCATIVA  

Per tal d’aprofitar el temps lliure que es crea abans i després de l’hora del menjador, des del CIM de 
Benimaclet volem ofertar classes de Sensiblitazció Musical, dirigides a xiquets i xiquetes de 4 a 8 anys. L’horari 
será proposat per l’equip Directiu del Centre amb l’aprovació del Claustre de Professors/es i el Consell Escolar. 

 



 

INSCRIPCIONS C.P. GARCIA LORCA 

Per cursar els estudis musicals és imprescindible que el/la pare/mare, l’alumne/a o familar directe siga SOCI 
o SÒCIA del CIM de Benimaclet. La quota es pagarà durant els 12 mesos de l’any.  

 

PREUS PER AL CURS 2022-2023  

 

QUOTA DE SOCIS CIM: 7€ AL MES. (El pagament es realitzarà quadrimestralment, és a dir, cada 4 mesos 
es pagarà 28€), independentment de quan comencen o acaben les classes.  

 

MATRÍCULA: 35 €. El segon germà 20 €. (La matrícula sols es carregarà una volta a l’any) 

 

SENSIBILITZACIÓ (2n i 3er INFANTIL):  

2 sessions setmanals de 50 minuts:  31€ AL MES.   Socis AMPA: 25 € AL MES. 

 

PREPARATORI (1er i 2n PRIMÀRIA):  

18 € de material (anual) 

2 sessions setmanals de 50 minuts:  41€ AL MES   Socis AMPA: 35 € AL MES. 

 

Totes les matriculacions es renovaran automaticament de any en any. 

 

Ratio:  

Per a que es puguen realizar aquestes classes, farà falta com a mínim 7 alumnes per cadasqun dels 
grups que s’oferten. 


