A L’ATENCIÓ DE LES FAMÍLIES AMB INFANTS
NASCUTS ELS ANYS 2012, 2013 I 2014
Benvolgudes famílies,
L'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès és titular de l’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, AULOS. La
història de l'escola es remunta a l'any 1983, quan s'iniciava l'oferta d'estudis musicals a l'Ateneu. Mica
en mica l’escola s'ha anat fent gran i ara disposa d'edificis propis i d'una plantilla de professorat
especialitzat que imparteix ensenyaments musicals dels nivells bàsic, avançat i d’aprofundiment
establerts pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
L'escola us ofereix la possibilitat de cursar estudis d’iniciació i de llenguatge musical, harmonia i cant
coral a més a més, d’instruments de vent, acordió, corda, cant, guitarra, piano, música de cambra,
conjunts instrumentals i formacions orquestrals, per infants i persones adultes sense límit d’edat,
tant en la modalitat de música clàssica com pel que fa a la música moderna o també la nova oferta de
tallers en el seu programa de ciutat.
AULOS, EMM us ofereix places en el nivell bàsic, d'INICIACIÓ i PRELLENGUATGE, per a infants
des dels 4 i fins els 7 anys. Pretenem que les nenes i els nens donin els seus primers passos en el
món sonor i comencin a entendre la música com a un mitjà d'expressió de vivències, sentiments i
emocions personals. Tenim el convenciment de la importància d'aquesta primera aproximació a la
realitat sonora; aproximació que contribueix, sens dubte, a la formació integral de la persona.
Per al curs 2018-19, l'escola oferta places en el nivell d’INICIACIÓ I per a infants nascuts l’any
2014, places en el nivell d'INICIACIÓ II per nascuts l'any 2013 i Iniciació III per nascuts l’any 2012.
A més a més, també hi ha oferta d’algunes places per a infants més grans.
El període oficial de preinscripció és el següent:
 Període de preinscripció: Del 2 al 9 de maig, ambdós inclosos
Horari:
Matí: de 10:00h a 12:00h
Tarda: de 16:00 a 19:30h
Lloc: Despatx de direcció (Aulos I)
c/ Sant Enric, 31; tel.: 93 515 71 21 - http://www.cerdanyola.cat/aulos aulos@cerdanyola.cat
També us informem que, en cas necessari, es podran demanar reduccions a les tarifes establertes.
Les reduccions oscil·len entre el 30% i el 80% del preu de la quota1.
Si desitgeu qualsevol tipus d'aclariment, no dubteu de passar-vos per l'escola, a través del correu
electrònic o telefonar-hi, la direcció del centre us atendrà de bon grat. Esperant que aquesta
informació us sigui d’utilitat, restem a la vostra disposició.
Cerdanyola del Vallès, 12 d’abril de 2018.

ElviVila
Regidora d’Educació
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https://www.cerdanyola.cat/sites/default/files/fitxers/models_instancia/full_informatiu_tarifacio_social.pdf

