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Més de 100 anys d’ensenyament musical
Estimulació, sensibilització i formació
des dels 6 mesos d’edat
Tots els instruments, tots els estils

Ensenyament musical

L'Escola de Música Hipòlit Martínez del CIM col·labora estretament
amb la xarxa d'escoles públiques de Benimaclet i zones properes, per
tant el nostre alumnat passa a formar part d'una entitat de prestigi
arrelada en la vida cultural, educativa i social del nostre barri i els seus
voltants, a més, es troba integrada en el programa “València, Ciutat
Educadora” de la Regidoria d’Educació de l’Ajuntament de València.
L’alumnat del CIM de Benimalcet
gaudeix també de nombroses
activitats complementàries com
Escola d'Estiu, audicions públiques,
concerts
formatius
externs,
intercanvis amb altres escoles,
concurs d’interpretació i participació en festes tradicionals i
populars.
Amb la col·laboració de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport

Oferta didàctica

Actualment l’Escola de Música Hipòlit Martínez del CIM de Benimaclet
imparteix formació de tots els instruments, tots els estils i per a totes les
edats, des dels sis mesos de vida fins a que en quede alè. El valor de
formar part de tan extraordinari grup social és incalculable: més de mig
miler llarg de socis actius, més de dos centenars de músics associats,
600 alumnes de totes les edats i condicions i més d’un segle d’història
així ho avalen.

Tarifes i opcions

La societat musical del llavors poble de Benimaclet es va fundar a l’any
1910. Al 1932 va rebre el nom definitiu de CENTRE INSTRUCTIU MUSICAL
DE BENIMACLET. La formació dels futurs músics va començar des del
primer moment i va tenir un nom emblemàtic, el del mestre Hipòlit
Martínez, a qui no oblidem. Són, per tant, més de 100 anys
d’ensenyament musical al CIM de Benimaclet, autèntic epicentre de la
vida social i de la convivència al nostre barri.

Per a cada edat

MUSICOTERÀPIA I ESTIMULACIÓ PRECOÇ: de 0 a 3 anys
SENSIBILITZACIÓ MUSICAL: de 4 a 7 anys
LLENGUATGE MUSICAL: formació de Grau Elemental a
partir de 8 anys i grups d’adults
ESCOLA CORAL: agrupacions segons edats
INSTRUMENTS: clarinet, flauta, oboè, saxo, fagot, trompa,
trompeta, trombó, tuba, bombardí, percussió,
guitarra, llaüt, bandúrria, piano, violí, viola, violoncel,
contrabaix, cant modern, dolçaina, acordió, guitarra i
baix elèctrics
CONJUNTS: Banda, orquestra, rondalla, cor, combo jazz,
música moderna, colla de dolçaines i batucada
FORMACIÓ ESPECIAL: harmonia moderna i improvisació

MATRÍCULA ............................................
SENSIBILITZACIÓ I PREPARATORI* ..
LLENGUATGE MUSICAL* .....................
MUSICOTERÀPIA ...................................
INSTRUMENT**
30 min setmanals ..........................
45 min setmanals ..........................
1 hora setmanal ............................
QUOTA DE SÒCIA/SOCI ......................
*

Descomptes per a la mateixa unitat
familiar
** Instruments becats durant el curs 20192020. Descompte sobre el preu mensual:
GUITARRA I BAIX ELÈCTRICS: 25%
TUBA: 75%
TROMPA: 50%
FAGOT: 75%
TROMBÓ: 50%
CONTRABAIX: 50%
VIOLA 50%

35 €
24 €/mes
34 €/mes
21 €/mes
46 €/mes
67 €/mes
88 €/mes
7 €/mes
MATRICULACIÓ:
1r període: del 21 de
Juny al 12 de juliol
de 2019
2n període: del 2 al
27 de setembre de
2019

