XIV ESCOLA D’ESTIU
L’Escola de Música Hipòlit Martínez
del CIM de Benimaclet organitza la
XIV Escola d’Estiu de Música
(cancel·lada en 2020 per la pandèmia
de còvid). Enguany serà del 28 de juny
al 2 de juliol de 2021 i casolana, a les
instal·lacions de l’Escola a Benimaclet
i entorns propers.

Però continuarà sent una setmana
inoblidable, plena d’experiències, de
convivència, de formació, d’educació
en valors i d’esforç col·lectiu canalitzat
i desenvolupat a través de la Música.
Els períodes formatius i lúdics
combinaran les classes d’instrument
col·lectives i els assajos grupals diaris
amb altres activitats divertides i
educatives que culminaran al gran
concert final de divendres.

ORGANITZA

Amb el suport de:

XIV
ESCOLA
D’ESTIU
Centre Instructiu Musical
Benimaclet
del 28 de juny al
2 de juliol de 2021

Escola de Música Hipòlit Martínez
CIM BENIMACLET
C/ Hipòlit Martínez 3, 46020-València
Tel: 96 369 17 03
escola.estiu.cimbenimaclet@gmail.com
www.cimbenimaclet.com

Escola de Música Hipòlit Martínez

CIM BENIMACLET

XIV ESCOLA D’ESTIU
PERSONAL DOCENT
Professorat de l’Escola de Música Hipòlit
Martínez del CIM de Benimaclet i monitores i
monitors de lleure de reforç.
MODALITATS I HORARI
La XIV Escola d’Estiu es realitzarà de dilluns 28
de juny a divendres 2 de juliol entre les 9.30 h
i les 17.30 h amb dues modalitats bàsiques:
amb servei de menjador o sense.
PREUS
Alumnat d’instrument de l’Escola:
sense menjador
150
amb menjador
190
Alumnat de sensibilització de l’Escola:
sense menjador
130
amb menjador
170
Alumnat extern:
sense menjador:
170
amb menjador:
210

€
€
€
€
€
€

(En cas de participació d’alumnat de la mateixa unitat
familiar, consulteu descomptes en Secretaria)

MODE DE PAGAMENT
Ingrés, en qualsevol oficina de Caixa Popular,
al número de compte següent:
IBAN: ES34 3159-0063-5623-5838-2824

FULL D’INSCRIPCIÓ
NOM:
COGNOMS:

DNI:
POSSIBILITAT DE PAGAMENT FRACCIONAT
MAIG
del dia 10 al 14:
80 €
JUNY
del dia 7 al 11:
La resta de la quota total
MATERIAL BÀSIC
• Instrument, faristol i material didàctic
• Esmorzar diari i aigua
RESERVA DE PLAÇA
Les places són limitades per l’aforament,
especialment en sensibilització de 6 i 7 anys
(màxim 10). La recepció del full d’inscripció
i el pagament de la quota total o
fraccionada durant els dies indicats de maig
assegura la plaça (sempre que es complete
el pagament en el mes de juny en cas de
fraccionament).
Amb la col·laboració de la Conselleria
d’Educació, Investigació, Cultura i Esport

EDAT:
INSTRUMENT:
CURS REALITZAT:
ESCOLA DE PROCEDÈNCIA:

ADREÇA:
POBLACIÓ:
TELÈFONS:

