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PREINSCRIPCIó

Pots reservar la matrícula a partir del mes de juny i a través de la web, omplint el 
formulari del seguent enllaç:
http://www.uniomusicalmilamarina.org/escola/matricula/

MATRíCULA

La matrícula està oberta durant el mes de setembre, en l’horari que s’anuncia a l’inici 
de cada curs.
Pots formalitzar-la a través de les nostres oficines, situades al carrer de Sant Andreu, 1 
(Casa de la Cultura) de Miramar.

CALENDARI DEL CURS

El calendari lectiu es publica a l’inici de cada curs al tauler d’anuncis de l’Escola i a la 
web.

Les dates aproximades són les següents:
Inici: mitjan setembre.
Finalització: mitjan juny.
Vacances: coincidents amb les del calendari escolar de la Conselleria d’Educació.

ALTRA INFORMACIÓ

Consulteu les condicions generals d’inscripció publicades a la web:
http://www.uniomusicalmilamarina.org/condicions-matricula/
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Que es l’escola

de musica

com treballem

L’Escola de Música i Arts UNIÓ MUSICAL MILAMARINA 
és un centre docent no oficial, inscrit en la secció d’escoles 

de música del Registre de Centres Docents de la Generalitat 
Valenciana (codi 46020637).

És un lloc no sols d’aprenentatge, sinó també de cultiu i transmissió 
de valors com ara el treball en equip, l’esforç individual i la tasca ben 
feta, i tot això gaudint de la música.

INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENT
Per a un ensenyament adaptat a les necessitats de cada matèria i col·lectiu d’alumnes, 
disposem de:

• Aules per a ensenyament individual
• Aules per a ensenyament col·lectiu
• Aula especial per a jardí musical
• Sales d’assaig

L’Escola de Música té instrumental propi, que posa a disposició dels alumnes que  
comencen el Grau Elemental.

TECNOLOGIA
Les noves tecnologies són un bon recolzament per a l’ensenyament musical; per això, 
hem implementat diversos recursos:

• Videoprojectors multimèdia
• Ordinadors amb internet
• Wifi a disposició dels alumnes
• Sistema Smartmusic d’estudi individual i col·lectiu (www.smartmusic.com)
• Control d’assistència informatitzat (sistema Coordinar al Núvol)

(**) ACTIVITATS PER A ADULTS
Els adults tenen ara l’oportunitat d’ini-
ciar o reprendre una activitat lúdica 
de forma adaptada a les seues neces-
sitats i horaris flexibles:

• Música
• Teatre
• Cor

ALTRES ACTIVITATS
• Concerts,
• Intercanvis,
• Festivals,
• Audicions dels alumnes,
• Campament musical d’estiu
• Viatges…

Edat 5-6 anys 7 anys 8-12 anys Des de 13 Adults

Ensenyament 
Musical Jardí Musical Preparatori: tria 

el teu instrument

Grau Elemental:
Llenguatge musical

Instrument individual (*)
Conjunt instrumental

Preparació per a 
Proves Oficials  

(accés a Grau Mitjà)
Música per 
a Adults (**)

Banda de  
Música Banda Juvenil Banda de Música

Teatre Teatre Infantil Teatre Júnior Teatre per a 
Adults

Conjunt 
Coral Cor

(*) ESPECIALITATS INSTRUMENTALS
Tenim professors titulats per a cadascuna de les especialitats que 
impartim:

• Flauta / Flautí
• Oboè
• Clarinet / Requint
• Saxòfon
• Trompeta / Fiscorn
• Trompa

• Trombó de vares
• Tuba / Bombardí
• Percussió
• Guitarra
• Piano

què oferim


