
per confiar en Rytmus per a una formació  artística relacionada amb la música o la dansa. 
Amb aquest butlletí volem donar-vos la benvinguda al nou curs i mostrar-vos tota la   

nostra oferta formativa i les activitats que fem al llarg de l’any. 

    

CLASSES OBERTES AMB ELS 
PARES 

CARNESTOLTES FIRA DE LES ACTIVITATS     
EXTRAESCOLARS 

RYTMUS CANTA                        
NADAL AL BARRI 

 

 

 

   

TAMBORADA CLASSES COL·LECTIVES AUDICIÓ MÈTODE            
SUZUKI 

CLASSES MENSUALS        
AMB ELS PARES 

 

 

 

   

FESTIVAL DE DANSA COL·LABORACIÓ CONCURS 
DE CANT XACEX 

CONCERT DIDÀCTIC         
FESTIVAL ARRELATS 

AUDICIÓ MÚSICA                 
MODERNA 

 

 

 

   

FI DE CURS AL                
GRAN TEATRE 

ESCOLA D’ESTIU CONCERTS DE PROFESSORS BATUDONA: PARTICIPACIÓ 
“MECHONES SOLIDARIOS” 

 

 

 

   

AUDICIÓ PERSONES     
ADULTES 

ACTUACIONS DEL COR ACTUACIONS GRUP DE   
BATUCADA 

COR JUVENIL I L’ORQUESTRA 
DEL CONSERVATORI 

MÚSICA I DANSA 



Estimulació Creativa   
(acompanyats per un adult)                  

1 a 3 anys 45 min / setmanals 

Sensibilització musical 3 a 5 anys 1 hora /setmanal 

Tallers d’instrument                           

(piano, violí o percussió) 

3 a 5 anys 45 min/setmanals 

2 a 4 alumnes 

Ballet 3 a 5 anys 2 classes de 1 h  /setmana 

Ball Modern 3 a 5 anys 2 classes de 1 h  /setmana 

Mètode Suzuki (violí) A partir de 
3 anys 

30 min/ setm /individual 

2 classes col·lectives mensuals 

LLENGUATGE MUSICAL 

Iniciació  1r i 2n primària 1h setmanal 

Cicle Elemental 3r a 6t primària 1h 30’ setm 

Preparació 
proves d’accés 

 1h 30’ setm 

Adults  1h setmanal 

INSTRUMENT I CANT 

(baix elèctric, bateria, dolçaina, guitarra, piano, 

instruments de vent, percussió, violí, violoncel) 

Individual 30 min /setmanals 

Compartida  2 alumnes 45 min /setmanals 

Compartida  3 alumnes 60 min /setmanals 

  Classes individuals de 30, 45 ó 60 min setmanals  

 Classes d’Iniciació 

Si desitges aprendre a sentir el ritme de la     

música popular brasilera i gaudir tocant en 

grup, anima't a participar a la nostra escola de 

batucada. No és necessari tenir una formació 

musical prèvia i els instruments els                   

posem nosaltres. 

Tenim diferents grups: la batucada per adults,   

el grup de batucada de dones i el grup              

de batucada jove.  

 Classes d’harmonia   

 Taller de música moderna  

 Cursos d’informàtica musical 



El Mètode Suzuki es basa en l'educació primerenca de l'oïda, 

l'ensenyament personalitzat, la participació activa i positiva 

dels pares i mares i la pràctica contínua.                                     

Aplica a l'aprenentatge de la música, considerada com un 

idioma, el mateix procés que utilitzen els xiquets per                         

dependre la seua llengua materna. 

amb el violí 

BALLET  2 classes de 1h /setmana 

BALLET ADULTS 1h / setmana 

BALL MODERN  2 classes de 1h /setmana 

FLAMENCO 1h 30’/ setmana 

ORIENTAL  1h / setmana 

BALL DE SALÓ I LATINO 1h / setmana 

TEATRE  1h 30’/ setmana 

IOGA / PILATES 2 classe d’1 hora / setmana 

Rytmus ofereix, com a complement de la          

formació dels seus alumnes, classes 

col·lectives i gratuïtes. Estan destinades a 

aquells alumnes que mostren interès i        

tinguen el nivell mínim exigit:                    

GRUP DE GUITARRES, ORQUESTRA , COR, 

GRUP DE PERCUSSIÓ, COMBOS, BALLETS.... 

per a  

Com diu el refrany: “nunca es tarde si la dicha es buena”. En Rytmus disposem de programes específics per a 

persones adultes. Explica’ns les teues inquietuds i et contem tot el que pots fer a Rytmus. 



NORMES DE MATRICULACIÓ 2017-2018  

La matrícula està oberta durant tot l'any. Podeu realitzar la reserva d'  de l'1 al 15 de setembre, emplenant la fitxa 

d'inscripció, indicant la disponibilitat d'horari i realitzant el dipòsit de la matrícula per reservar la plaça. 

Els horaris provisionals estaran disponibles el divendres 15 de setembre en els telèfons 962287127-  603534353  o en            

secretaria. L'inici de les classes serà, el dilluns 18 de setembre, cobrant-se solament mig mes. 

Per a les classes que comencen a l'octubre, els horaris estaran disponibles el divendres 29 de setembre i començaran el dilluns 

2 d'Octubre. 

El professor realitzarà una prova de nivell situant a cada alumne en el nivell i grup corresponent. 

L'acadèmia es reserva el dret a retirar de la seva oferta formativa les activitats que no cobreixin el nombre mínim d'alumnes 

necessari per a la seva realització, així com modificar els horaris per causes justificades. 

Calendari i recuperacions. El curs finalitza el 30 Juny. Durant el mes de juliol podran continuar les classes          

d'instrument,  l'escola d'estiu, el campus Funky-Rock i els diferents cursets, sol·licitant-ho en secretaria. 

Amb caràcter general es consideren festius i per tant no es recuperen les classes dels dies: 9 i 12 d'Octubre, 1 de novembre, 6 i 

8-9 de desembre, del 24 al 27 de desembre, 1 al 7 de Gener, 16 al 19 de març, del 29 de març al 3 d'Abril, 9 d'abril i l'1 de Maig.                                                                                                                                                       

Les classes d'instrument es calculen a una mitjana de 4 classes mensuals al llarg de tot el curs, incloses les audicions. Com a 

norma general no es recuperaran les classes individuals a les quals no assistisca l'alumne, exceptuant aquells casos en què hi 

haja un motiu justificat i l'alumne hagi avisat en secretaria la classe anterior. Es recuperarà en una altra data que s'acordarà en 

secretaria tenint en compte la disponibilitat d'aules, del professor i dels alumnes afectats. 

Les mensualitats es cobraran la primera setmana del mes corresponent, en secretaria o per domiciliació bancària. En el 

cas de no haver abonat la mensualitat durant els primers 10 dies del mes, se'ls comunicarà per escrit i si no es fa efectiva abans 

que finalitzi el mes, se li suspendran les classes fins que cancel·li el deute. 

Les baixes seran per mesos complets, i es comunicaran abans del dia 1. En cas contrari s'abonarà la mensualitat completa. 

La matrícula es paga una per família i per curs, i és obligatori abonar-la perquè es reservi la plaça.  

 

Matrícula gratuïta per als alumnes que porten més de 10 anys amb nosaltres. 

25% de descompte en la matrícula als alumnes antics. 

10 % en la mensualitat per dues assignatures i al segon familiar matriculat. 

15 % en la mensualitat per tres assignatures. 

www.rytmus.es 

Si vols aprofitar bé les teus classes... 

- Indica'ns quin és el teu objectiu per aconsellar-te i 

planificar les teues classes, estudi i treball en funció 

del temps personal que pugues dedicar-li. 

- Es important la implicació dels pares i mares. Han 

d’incentivar l’estudi dels xiquets  a casa i realitzar un 

seguiment amb l’agenda de l’alumne. 

Trobareu tot el que fem a la nostra web                 

i pàgina de facebook 


