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PROPOSTA D’ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES 

PROMOGUDES PER L’ESCOLA DE MÚSICA 
 

La Societat Musical l'Entusiasta té la intenció d'ampliar la seua oferta d'activitats, no 

solament musicals, de cara a aquest nou curs, amb la finalitat és donar-li un nou impuls,  

revitalitzar i omplir de contingut els seus espais. En definitiva, donar-li vida a la nostra escola. 

Per tal d'enfocar-ho de la millor manera possible, el·laboràrem una enquesta amb la finalitat 

d’obtindre informació sobre aquelles activitats en les que podieu estar interessats/des. Una 

vegada tancat el termini marcat ens heu sorprès gratament per l’ampla participació obtesa. 

Més de 110 persones heu participat donant les vostres opinions en els diferents blocs de 

participació que proposàvem. És ara moment de saber exactament quin nombre d’aquestos 

desitjos podem dur endavant. Vos demanem ara que empleneu aquest full de preinscripció 

per tal de poder saber exactament el nombre de persones realment interessades en assistir a 

les activitats proposades. 

Termini de la preinscripció: del dilluns 4 fins el dimecres 6 de setembre.  

Formalització de la preinscripció: Podeu inscriure’s emplenat el document adjunt i fent-

nos-el arribar per alguna d’aquestes tres modalitats 

 En persona, del dilluns 4 al dimecres 6 de setembre, en les instal·lacions de l’Escola de 

Música, on estarem per a rebre-vos, de 19 a 20h. 

 A la bústia que trobareu junt a l’entrada de l’Escola de Música, durant el termini de 

preinscripció anomenat. 

 Al nostre correu electrònic, smentusiasta@gmail.com, escanetjat. 

Podeu descarregar aquest imprés de preinscripció a la nostra web. O bé, el podreu trobar 

en paper a diferents comerços del poble, que col·laboraran de forma desinteressada., o a 

les instal·lacions de l’Escola de Música del dilluns 4 al dimecres 6 de setembre, on 

estarem per a rebre-vos, de 19 a 20h. 

En breus dies, en funció del nombre efectiu d’inscripcions i, si es cobreixen els mínims 

necessaris per dur endavant les activitats, vos citarem per a una reunió per informar-vos 

dels horaris i preus. En cas de no poder-se dur endavant l’activitat també vos 

mantindrem informats/ades. 
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FULL DE PREINSCRIPCIÓ EN ACTIVITATS 

COMPLEMENTÀRIES PROMOGUDES PER LA 

L’ESCOLA DE MÚSICA 
DADES DEL/DE L’ALUMNE/A 

Nom i Cognoms 

 
DNI  Adreça 

   
Codi Postal  Població  Província 

     
Telèfon de contacte  Correu electrònic de contacte   

   
 

 

MODALITATS IMPARTIDES 

Marque amb una X les opcions escollides 

ACTIVITATS RELACIONADES AMB LA MÚSICA I 

LES ARTS 

(ordenades segons les vostres preferències) 

 
ACTIVITATS RELACIONADES AMB L’ACTIVITAT 

FÍSICA 

(ordenades segons les vostres preferències) 

Dansa Moderna (funky, hip-hop,etc...)  
 Ioga 

 

Musicoteràpia  
 Pilates 

 

Música Moderna (jazz, rock, etc...)  
 Aeròbic 

 

Indicas’ns breument si tens algun tipus 

de formació musical i/o d’instrument i 

quin: ___________________________________ 

_________________________________________ 

  Crossfit 
 

  Zumba 
 

    

Teatre  
 ACTIVITATS MUSICALS COMPLEMENTÀRIES A 

L’ESCOLA 

(ordenades segons les vostres preferències) Pintura  
 

Taller de Lectura  
 Guitarra elèctrica 

 

Música i psicomotricitat per a bebés  
 Acordió 

 

     



 

 


