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Presentació

Estudiar, 
estudiar ... 

estudiar més ...

Aquest és un concepte 

que un alumne de músi-

ca escolta insistentment 

durant tot el curs o més 

bé, durant tota la seva 

etapa d’estudiant. Però 

tant important com es-

tudiar és practicar, gau-

dir d’allò que ens agrada 

fer: música.

És per això que ens hem 

proposat fer una oferta 

diferent, distesa, diverti-

da e innovadora, oferint 

un ventall d´activitats 

atractives i motivadores. 

Tot això concentrat en 

una setmana, temps 

que a priori pareix poc 

però que en canvi pot 

aconseguir uns resultats 

excel·lents i immediats 

en l’alumne, aportant 

coneixements i expe-

riències però sobretot 

motivació i, amb quasi 

tota seguretat, ganes 

d’estudiar!

Setmana Musical d’Estiu

INSCRIPCIÓ

Es realitzarà una preinscripció del 8 al 19 de juny,

abonant-se 20 € com a reserva de la plaça. El for-

mulari s’arreplegarà en secretaria o es descarrega-

rà en http://www.cmeviciana.es/escolaestiu

La matrícula es realitzarà del 22 de juny al 3 de 

juliol. Per formalitzar-la serà necessari entregar 

degudament emplenat el formulari, fotocòpia del 

DNI del titular del compte bancari i una fotografia 

grandària carnet.

A aquells que estiguen matriculats durant el curs 

escolar en el Centre Municipal d’Estudis Rafel 

Martí de Viciana se’ls aplicarà una reducció del 

10 % sobre la tarifa.

HORARI  DE SECRETARIA

Juny: de 16 a 20 h

Juliol: de 9 a 13 h 

C/ Sant Pere Pasqual s/n 12530 
Burriana Telf: 964 03 32 30  

www.cmeviciana.es  info@cmeviciana.es



Continguts
Estan dividits en tres 

blocs:

Sessions amb professo-

rat especialista:  classes 

d’instrument amb el 

professor de l’especiali-

tat instrumental

 

Tallers: música en movi-

ment, informàtica musi-

cal, tècniques d’estudi, 

respiració diafragmàti-

ca, percussió corporal i 

relaxació.

 

Agrupacions: orquestra 

Orff i de corda, conjunt 

coral, d’instrument de 

vent, de guitarres, de 

pianos, de dolçaines i

de percussió.

Adreçat a ...

Alumnes de música de 

les següents disciplines 

instrumentals:

flauta travessera, oboè, 

clarinet, saxòfon, fagot, 

trompa, trompeta, 

trombó, bombardí, tuba, 

percussió, violí, viola, 

violoncelo, contrabaix, 

piano, guitarra 

i dolçaina.

Els alumnes han d’haver 

superat com a mínim 

el primer curs de les 

ensenyances elementals 

o nivell equivalent de 

qualsevol de les disci-

plines instrumentals 

anteriorment citades.

Tarifa
86 euros

Lloc de realització

Centre Municipal d’Estudis Rafel Martí de Viciana.

Carrer Sant Pere Pasqual s/n, 12530 Burriana.

Instal·lacions
El CME disposa d’un nou edifici amb les següents 

instal·lacions:

Aules equipades amb piano (acústic i digital), instru-

mental Orff i Willems i equip audiovisual

Aula de percussió

Aula d’orquestra

Aula d´informàtica

Mediateca

Auditori

HORA

9.30 - 10.30h

10.30 - 11h

11 - 12h

de 11 - 14h12 - 13.30h

Sessions amb 
l'especialista i tallers Assajos generals 

Assajos 
agrupacions

Sessions amb 
l'especialista i tallers

descans Descans

Agrupacions

Dinar

Taller de 
relaxació

Concert

14 - 16h

16 - 17h

18h

DILLUNS A DIJOUS DIVENDRES

Dates  i horaris
del 13 al 17 de juliol.


