
L’Escola Musical de Tabal i Dolçaina és un
centre d’ensenyament de música tradicional
valenciana.  Amb més de 40  anys d’història,  va
ser la primera escola de tabal i  dolçaina de la
Comunitat Valenciana i actualment som una
de les poques escoles de música tradicional de
la província inscrites en el registre de centres
docents de la Conselleria de Cultura i
Educació.
L’EMTiD proporciona la formació musical
necessària per a tot l'alumnat que vulga
aprendre a tocar la dolçaina,  tabal i  percussió,
instruments de corda polsada tradicionals o
cant d'estil.  També preparem per a fer les
proves d’accés a estudis professionals.
L'alumnat veu ràpidament la seua progressió,  i
la majoria és capaç d’eixir a tocar a les festes
de la Mare de Déu de la Salut.
A més a més,  l’escola no para en tot l’any!
Passacarrers,  cercaviles,  processons,
actuacions,  concerts,  audicions,  tallers,
conferències...  tot un fum d’activitats per a
passar-ho bé amb els nostres instruments
més tradicionals.
L’EMTiD també ofereix  classes de
Sensibilització Musical,  on l'alumnat a partir
de 4  anys s’inicia amb la música i comença a
tindre també contacte amb els instruments
més bàsics d’una manera molt lúdica.
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Sensibilització musical:  una iniciació a la
música a partir dels quatre anys.

Dolçaina:  grau elemental,  grau
professional no oficial i  classes
adaptades al teu nivell.

Percussió:  tabal,  timbals,  bongos,
redoblant,  plats,  multipercussió…

Instruments de corda polsada
tradicional:  guitarra tradicional,  guitarró,
bandúrria,  l laüt…

Cant d'estil valencià.

Classes col ·lectives de dolçaina i
percussió.

Classes col ·lectives de Corda Polsada.

Llenguatge musical.

Cant coral.
 

LA NOSTRA
OFERTA



DEL 15  AL 30  DE JUNY:  
MATRÍCULA:  alumnat actual que

manté horari per al curs vinent.

També alumnat de Conjunts

Instrumentals i Colla de Figues.  

PREMATRÍCULA (reserva de plaça):

alumnat actual que no saben quin

horari volen per al curs vinent.  

DEL 22  AL 30  DE JUNY:
PREMATRÍCULA:  nou alumnat de

totes les especialitats.

DEL 13  AL 17  DE SETEMBRE:
MATRÍCULA:  confirmació d'horaris de

l'alumnat preinscrit.  

NOU ALUMNAT DE TOTES LES

ESPECIALITATS.

 

 

 

MATRÍCULA

Sensibilització musical:
Una hora setmanal de classe.

Instrument:
Una classe individual setmanal de
percussió,  dolçaina,  instrument de
rondalla  o cant d'estil (30’).
Un assaig col ·lectiu setmanal en un dels
conjunts instrumentals (1,5  h).
Una classe setmanal de llenguatge
musical (1h).
Una classe setmanal de cant coral (1h).

 

 

A QUÈ EM PUC
MATRICULAR?

MATRÍCULA:  (40€)

50%  de descompte per a noves
inscripcions.
Gratuïta  per a l'alumnat matriculat al
curs 2020-2021.

MENSUALITAT:  (38€)
El dia 10  de cada de mes es passarà el rebut
amb la mensualitat corresponent.

SENSIBILITZACIÓ MUSICAL:  
10€  trimestrals en concepte de material.

 

 

QUIN ÉS EL PREU?

COM PUC ABARATIR EL REBUT?

PAGAMENT ÚNIC:  315  €  (ix  a 35  €/mes)

més la matrícula.

PAGAMENT TRIMESTRAL:  110  €/  trim (ix  a

36,6  €/mes)  més la  matrícula.

 

QUINS DESCOMPTES PUC TINDRE?

MATRÍCULA:

50%  de descompte per a noves

inscripcions.

Gratuïta per a l'alumnat matriculat al

curs 2020-2021.

FAMÍLIES:  amb més d'un membre

matriculat en l'escola tindran un

descompte del 20%  en les

mensualitats.

 
I SI VULL FER DUES ESPECIALITATS?

La segona especialitat té un cost de
23€  mensuals.

 
SI NOMÉS VULL CONJUNT

INSTRUMENTAL?

Un assaig col ·lectiu setmanal en el grup

instrumental que més s’adapte al teu nivell.

Pagaràs la matrícula i un pagament únic de

50€.  

DE 17:00 H A 19:00 A LES
INSTAL·LACIONS DE L'EMTID.

C/ REI EN JAUME, 24.
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