
ESCOLA DE MÚSICA MODERNA

 

Classes individuals
Inclouen l’estudi de l’instrument o instruments escollits (piano, teclats, baix i guitarra) i altres aspectes d’interès, 
com educació de l’oïda, teoria musical, cant, composició i improvització. 

Setmanal 45 minuts Un format especialment recomanat per a nens i nenes de sis a dotze anys
Preu: 68€/mes

Setmanal 60 minuts Una opció que et permetrà desenvolupar una rutina d’estudi i avançar amb bon ritme
Preu: 87€/mes

Setmanal 90 minuts Aprofita la classe al màxim i marxa amb el cap ple de música
Preu: 123€/mes

Quinzenal 45 minuts Una de les opcions més adequades si vols estudiar música amb el mínim pressupost
Preu: 43€/mes

Quinzenal 60 minuts Podrem avançar bé si ets un estudiant curiós i desenvolupes una bona rutina d’estudi
Preu: 54€/mes

Quinzenal 90 minuts Més temps per aprofundir en els projectes que treballes a casa durant dues setmanes
Preu: 77€/mes

Classe esporàdica Si vols venir de tant en tant a fer consultes i guiatges puntuals, aquesta és la teva opció
Preu: 30€/hora

Classes col.lectives
Podràs tocar en grup amb dos familiars, amics o membres del teu projecte musical, creant i assajant un repertori 
en conjunt o aprenent els fonaments d’un mateix instrument de forma col.lectiva.

Setmanal 60 minuts Ideal per a dues persones que vulguin tocar alhora o repartir-se el temps de classe
Preu: 130€/mes

Setmanal 90 minuts Molt recomanat si sou tres persones i voleu aprofundir en el coneixement de l’instrument
Preu: 185€/mes

Quinzenal 60 minuts Si voleu passar-ho bé en conjunt sense la constància d’una classe setmanal, o si ja sou 
un grup consolidat i voleu una visió externa sobre el vostre projecte, aquesta és una bona opció  
Preu: 79€/mes

Quinzenal 90 minuts Més temps per tocar, entendre i aprofundir en el repertori
Preu: 113€/mes  

Classe esporàdica Si voleu experimentar una activitat diferent de tant en tant, aquesta és la vostra opció
Preu: 40€/hora

*Matrícula gratuïta. Totes les setmanes del curs incloses en el preu. Places limitades.
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Informació i inscripcions
628318097 / info@elbeneficiadero.art / www.elbeneficiadero.art / Carrer del Coll 10, Vilafranca del Penedès

A l’escola de música del Beneficiadero podràs desenvolupar la teva personalitat 
artística de forma natural, estudiant la música que t’agrada sense exàmens ni pressions. 
Dissenyarem el repertori i el pla d’estudis a mida per a aconseguir els teus objectius.


