
Escola de Música

Més de 100 anys d'ensenyament musical 
Estimulació, sensibilització i formació 

des dels 3 mesos d'edat

Plaça del Castell, 8      Telèfon: 96 273 14 16 
Horari d'atenció de dilluns a divendres de 12:00h a

13:00h i de 17:00h a 20:00 
ceuniomusical@gmail.com

www.umbenaguasil.es

 
 

OFERTA PER AL  
CURS 2017-2018 

 
MATRÍCULA GRATUÏTA 

primer curs dels següents 
instruments: trompeta, trompa, violí, 

viola i  violoncel 
 

MENSUALITAT BONIFICADA  
instruments: trombó i tuba 

 
ALTRES OFERTES 

Descompte del 20% matrícula en juny 
Descompte del 10% matrícula en juliol 

 
 

Període de matrícula: del 12 de juny al 28 de juliol



Oferta didàctica
ESTIMULACIÓ PRECOÇ: de 0 a 2 anys 

SENSIBILITZACIÓ MUSICAL: de 3 a 7 anys 
LLENGUATGE MUSICAL: formació a partir 

de 8 anys i també grups d’adults 
INSTRUMENTS: Clarinet, flauta, oboè, saxo, fagot, trompa, 

trompeta, trombó, tuba, bombardí, percussió, piano, 
violí, viola i violoncel, contrabaix. 

CONJUNTS: Banda Juvenil, Orquestra Juvenil i Cor

Tarifes i opcions
MATRÍCULES 

 
Estimulació precoç i sensibilització musical 30€ 

1r Llenguatge Musical 30€ 
2n a 4t Llenguatge Musical 50€ 

Sols instrument 30€ 
 

MENSUALITATS (SOCIS*) 
 

Estimulació precoç 25€/15€* 
Sensibilització musical 25€/15€* 

Sensibilització amb instrument (30min) 50€/40€* 
1r i 2n Llenguatge musical 60€/50€*
3r i 4t Llenguatge musical 100€/90€* 

Classe individual instrument (30min) 58€/48€* 
Classe individual instrument (60min) 88€/78€* 

Assistència a grups instrumentals o corals 12€/6€*

Ensenyament musical
La Unió Musical de Benaguasil és una societat que compta 

amb 112 anys d'història. Al llarg estos anys s'ha caracteritzat 
per donar una formació de qualitat a tots aquells que han 
passat per les seues aules, demostrant-ho amb la gran 

quantitat de músics professionals que desenvolupen el seu 
treball a diferents orquestres, bandes i conservatoris en tot 

l'àmbit nacional i també internacional. 
La Unió Musical de Benaguasil té una funció molt activa en la 

nostra localitat, sent un dels nostres principals objectius 
apropar la música a tots els habitants de la nostra població. 
Actualment, la nostra escola imparteix formació de tots els 

instruments i per a totes les edats. 
El principal objectiu de la nostra escola és fer que els alumnes 

gaudisquen fent música, ajudant-los a descobrir les seues 
capacitats artístiques i creatives. Són molts els beneficis 

d’estudiar música, tals com ajudar en el desenvolupament 
d’habilitats socials, millorar la memòria, atenció i concentració, 

desenvolupar la creativitat i la imaginació, estimular el 
desenvolupament integral del xiquet, etc. 

Al llarg del curs es realitzen una sèrie d'activitats a 
través d'agrupacions orquestrals de corda i / o vent, corals i 

de cambra, motivades per l'àmplia varietat instrumental, i 
concretades en concerts i recitals al centre i fora d’ell. En ells 
participen tant alumnes com professors. També hi ha classes 
magistrals impartides per professors de prestigi; conferències, 

col·loquis; setmanes culturals; intercanvis internacionals; 
trobades amb altres centres; excursions culturals, etc...


