
Benvolguts pares dels alumnes de MusicActiva:

Us comuniquem que a partir de la darrera setmana del mes de març començarem a efectuar el cobrament
dels llibres que està utilitzant el vostre fill/a des de l’inici de curs i que són els següents:

1.-  Un llibre d’Instrument que conté les 4 matèries que treballen a l’assignatura d’instrument:
tècnica, improvisació, lectura a vista i repertori a més a més dels fulls de seguiment classe

                   per classe.
2.- Dos llibres per realitzar les matèries de l’assignatura de Llenguatge Musical:
   -Un llibre per les matèries que treballem a la classe de ritme i mètrica;

-Un altre llibre per les matèries que treballem a la classe de melodia.
3.- Àlbum del Conte Viatge al Pais dels Sons Meravellosos: els alumnes de P3,P4 i P5
 utilitzen un únic llibre per treballar a les classes de llenguatge musical. .

Utilització dels llibres:
A continuació us fem arribar la informació sobre la utilització dels llibres recordant-vos la manera en que
s’entreguen als alumnes, la manera en que us arriben als pares a final de curs o bé en el moment en que
completen els nivells treballats,i explicant-vos també que la decisió d’utilitzar o de NO utilitzar llibres per
treballar és una decisió que prenen els directors pedagògics de MusicActiva, que com a tutors responsables
de la formació musical dels vostres fills/es decideixen l’ús dels llibres en funció de les feines que s’han de
realitzar i de les característiques de cada alumne o de cada grup d’alumnes.

Pagament dels llibres:
Us adjuntem també els preus dels llibres així com la forma de pagament i els descomptes familiars
que aplica MusicActiva als llibres del segon germà i succesius, i també en els casos de mares i pares que
estudien música al Departament d’Adults de MusicActiva, aclarint-vos que NOMÉS us cobrarem els
LLIBRES que haguem entregat als vostres fills/es durant els curs 10/11 per decisió dels directors
pedagògics de MusicActiva.

Comunicació amb MusicActiva:
Per a qualsevol consulta o suggeriment, ja sabeu que heu de posar-vos en contacte amb MusicActiva
utilitzant els següents procediments:

-......en relació al cobrament dels llibres:
Si voleu plantejar una manera de pagament alternativa o teniu qualsevol dubte sobre el procediment
proposat, us heu de posar en contacte amb la secretària responsable dels cobraments:

-Srta. Marta Garcia
-Telèfon: 93 285 06 93 de 10:30 a 15:30 h.
-Mail: administracio@musicactiva.net

-......en relació a la utilització dels llibres i la seva funció formativa:
Per qualsevol consulta sobre la utilització dels llibres i la seva funció en la formació dels vostres
fills/es, us heu de posar en contacte amb les directores pedagògiques de MusicActiva:

-Srta. Miriam Darriba i Srta. Isabel Darriba
-Telèfon: 625 34 74 11... deixant missatge al contestador dient el nom del vostre fill/a i
la qüestió que voleu plantejar.
-Mail: musicactiva@musicactiva.net
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LLIBRE d’INSTRUMENT -alumnes a partir de 1r. de primària

-utilització del llibre: el llibre d’instrument s’entrega a l’alumne quan comença a treballar el nivell
d’instrument que ha de cursar segons el Programa d’Estudis MusicActiva per decisió dels directors
pedagògics de MusicActiva -Miriam Darriba, Isabel Darriba i Abel Castelló- que com a tutors
responsables de la formació musical dels vostres fills/es decideixen l’ús dels llibres en funció de les
feines que s’han de realitzar i de les característiques de cada alumne o de cada grup d’alumnes.
L’alumne ha de fer-se càrrec del llibre i ha de ser responsable de portar-lo a totes les classes
d’Instrument Individual i en el cas dels alumnes que fan laboratori, també a la classe de Laboratori
d’Instrument.
-import: l’import del llibre d’instrument és de 30 euros.
-cobrament: el cobrament el farem afegint aquest import al de la mensualitat del proper mes de maig.

LLIBRE de LLENGUATGE MUSICAL -alumnes a partir de 1r. de primària

-utilització dels llibres: els llibres de llenguatge musical són dos: el que utilitzem per treballar les
matèries que s’imparteixen a les classes de RITME, i el que utilitzem per treballar les matèries que
s’imparteixen a les classes de MELODIA i també s’entreguen als alumnes per decisió dels directors
pedagògics de MusicActiva -Miriam Darriba,Isabel Darriba i Abel Castelló- que com a tutors
responsables de la formació musical dels vostres fills/es decideixen l’ús dels llibres en funció de les
feines que s’han de realitzar i de les característiques de cada alumne o de cada grup d’alumnes.
Els llibres de llenguatge s’entreguen als alumnes al començar el nivell de matèria, s’utilitzen per
treballar a totes les classes de llenguatge musical i es guarden a les pròpies classes sense que els alumnes
els hagin de portar a casa entre setmana, ja que la formació de llenguatge musical es realitza íntegrament
en horari de classe sense necessitat d’haver de fer “deures”.
A l’acabar el nivell de llenguatge, els professors corregeixen els llibres i els entreguen als directors
pedagògics de MusicActiva juntament amb l’exàmen de fi de nivell que fa cada alumne per comprovar
que ha assolit la formació. Els directors revisen el llibre i l’exàmen, el relacionen amb el coneixement
que tenen dels vostres fills a través del seguiment que han realitzat al llarg de la seva formació i si
consideren que tot és correcte, extenen el certificat de FI de NIVELL de LLENGUATGE MUSICAL
que acredita que el vostre fill/a ha assolit el nivell. El certificat us arriba als pares juntament amb els
llibres de llenguatge musical treballats.
-import: l’import de cada llibre de llenguatge és de 20 euros.
-cobrament: el cobrament dels dos llibres de llenguatge el fraccionarem de la següent manera:

-el cobrament d’un dels dos llibres que utilitzen a les classes de llenguatge musical:
juntament amb la mensualitat del mes de març .
-el cobrament del segon dels dos llibres que utilitzen a les classes de llenguatge musical:
juntament amb la mensualitat del mes de juny

ÀLBUM DEL CONTE VIATGE AL PAIS DELS SONS MERAVELLOSOS -alumnes de P3,P4 i P5-

-utilització del llibre: els alumnes de P3,P4 i P5 utilitzen un llibre-àlbum per treballar les
matèries de la classe de llenguatge musical. L’àlbum s’entrega als alumnes a l’inici de curs i s’utilitza
exclusivament a les classes de llenguatge, sense que els alumnes els hagin de portar a casa entre setmana,
ja que la formació de llenguatge musical es realitza íntegrament en horari de classe sense necessitat
d’haver de fer “deures”.
-import: l’import de l`àlbum de conte és de 20 euros.
-cobrament: el cobrament de l’àlbum de conte el farem juntament amb la mensualitat del mes de març.

INFORMACIÓ sobre l’ÚS dels LLIBRES:
Per qualsevol informació sobre la funció formativa i l’ús dels àlbums de conte, us heu de posar en
contacte amb les directores pedagògiques -Srta. Isabel Darriba i Srta. Miriam Darriba- utilitzant
el mitjà que ja us hem assenyalat.

DESCOMPTES FAMILIARS: 15% a partir del 2on. germà i succesius:
MusicActiva aplicarà un descompte del 15% al cobrament dels llibres del segon germà o succesius
i també en els casos de mares i pares que estudien música al Departament d’Adults de MusicActiva.
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