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ESCOLA DE MÚSICA 2018/2019

INTRODUCCIÓ
Des del curs 2016/2017 el servei de l’Escola Municipal de Música de Capdepera està 
gestionat per Senza Cadenza S.L. 
Els programes educatius estan dissenyats a partir de les taxes municipals ja existents i en base 
a l’oferta formativa que el centre ja oferia. Per al curs 2018/2019 s’han incorporat algunes 
propostes adreçades a l’alumnat amb una dedicació a mida, assignatures especialment 
pensades per a adults i alumnes que han finalitzat el nivell elemental d’estudis reglats i no 
reglats. 
D’altra banda, s’han de destacar els tallers de música en família per a gaudir-ne des de ben 
petits, que es realitzaran trimestralment.

REQUISITS
1.- 1 fotografia mida carnet de l’alumne que es matricula.
2.- Fotocòpia de la targeta sanitària de l’alumne, en cas de ser menor d’edat.
3.- Full de matrícula emplenat (el trobareu a l’Escola de Música).
4.- Ordre de domiciliació de deute directe SEPA, quer serà facilitat a la secretaria del centre.

ÉS IMPORTANT SABER QUE
• Tots els cursos seguiran el calendari escolar establert a principi de curs per la mateixa escola.
• Es poden recuperar les classes perdudes per causes imputables a l’escola, però no per qüestions 

personals.
• Les hores d’avaluació compten com a hores de classe.
• Les activitats es cobren per domiciliació bancària mensualment, per endavant, i independentment 

del calendari escolar.
• Les places dels cursos són limitades.
• Els cursos es poden anul·lar si no hi ha un mínim d’alumnes matriculats.
• La matrícula es farà seguint l’ordre de les preinscripcions. El període de matrícula serà del 3 al 7 

de setembre de 9.00 h a 13.00 h i de 15.00 h a 18.00 h. Després d'aquest període es poden 
matricular però no es garanteix que hi hagi places.

• Per a les especialitats en què no hi hagi places disponibles s’obrirà una llista d’espera per odre 
d’inscripció.

• Es farà un descompte del 10% als alumnes membres de família nombrosa, sempre que aquesta 
circumstància s’acrediti en el moment de realitzar la matrícula.

• La matrícula té un cost de 20 euros euros!!!!!!!!, que es cobraran amb la primera mensualitat. En 
cas que un alumne es doni de baixa durant un curs i es vulgui tornar a matricular durant aquell 
mateix curs, ha de tornar abonar la matrícula.

ÍNDEX
ESCOLA DE MÚSICA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Pàg 3
INFORMACIÓ I MATRÍCULES
Escola de Música
c. Sol, 2 - 971 563710 
www.emmcapdepera.com 
info.emmcapdepera@gmail.com
Troba’ns també a: 

ESCOLA D’ADULTS ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Pàg 9
INFORMACIÓ I MATRÍCULES
Camí Vell del Far, s/n (Poliesportiu de Capdepera). 
Tel. 971 56 42 89

ESCOLA HOTELERIA ILLES BALEARS (EHIB)............................................................................................................................................................................................Pàg 13

ESCOLA OFICIAL D’IDIOMES (EOI) .....................................................................................................................................................................................................................................Pàg 13

SERvEI MUNICIPAL D’ESPORTS ......................................................................................................................................................................................................................................................Pàg 14
Oficina del Poliesportiu. Camí Vell del Far, s/n Tel: 971588197 / fax 971565269
INFORMACIÓ I MATRICULACIÓ
a partir del 14 de setembre

• Al punt d’Informació i Turisme de Capdepera de dilluns a divendres de les 9h a 14h
• Al centre Cap Vermell de Cala Rajada, de dilluns a divendres de les 9h a 14h
• Per a les activitats de Capdepera en Joc, en efectiu a les aules de la piscina municipal de 

les 19h a les 21h (dimarts 22 i 29 i divendres 25 de setembre).

CENTRE JOvE ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Pàg 21
Carrer Col·legi, 18, telèfon 971 818638
INFORMACIÓ I MATRICULACIÓ
Data: del 14 al 30 de setembre
Horaris: de dilluns a divendres de 9h a 14h

Un any més us feim arribar la proposta d’activitats esportives, educatives i d’oci per al curs 2018/2019.
Esperam que l’ampli ventall d’activitats sigui del vostre agrat i en participeu adoptant una actitud  que 
ens faci uns ciutatdans actius que -com bé sabeu- és la nostra maxima: fer de Capdepera un municipi 
actiu a tots nivells. Per aquest motiu, hem dissenyat amb la gran ajuda i col·laboració dels clubs, entitats 
i associacions aquests fullet i esperam que us en beneficieu i en gaudiu.
Moltes gràcies i recordau:
CAPDEPERA ACTIvA. SI TU MILLORES, CAPDEPERA MILLORA!!!!

Pere Terrasa Hernández
regidor d’Esports i Educació
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PROgRAMES DE LLARgA DURADA

ENSENYAMENTS NO REgLATS
Tots els cursos han de tenir un nombre mínim d’alumnes matriculats per poder dur-se a terme

M001 JUgUEM AMB LA MÚSICA I
Per a nins de 3 a 4 anys Preu: 16.05 euros mensuals.
Curs d’una sessió setmanal d’una hora.

M002 JUgUEM AMB LA MÚSICA II
Per a nins de 4 a 5 anys Preu: 16.05 euros mensuals.
Curs d’una sessió setmanal d’una hora.

M003 JUgUEM AMB LA MÚSICA III
Per a nins de 5 a 6 anys Preu: 16.05 euros mensuals.
Curs d’una sessió setmanal d’una hora.

M004 INICIACIÓ A LA MÚSICA 1A
Per a nins de 6 a 7 anys Preu: 16.05 euros mensuals.
Curs d’una sessió setmanal col·lectiva d’una hora.

M005 INICIACIÓ A LA MÚSICA 1B
Per a nins de 6 a 7 anys Preu: 57.17 euros mensuals.
Curs d’una sessió setmanal col·lectiva d’una hora i d’una sessió individual d’instrument de 
mitja hora.

M006 INICIACIÓ A LA MÚSICA 2A
Per a nins de 6 a 7 anys Preu: 19.06 euros mensuals.
Curs d’una sessió setmanal col·lectiva d’una hora.

M007 INICIACIÓ A LA MÚSICA 2B
Per a nins de 6 a 7 anys Preu: 57.17 euros mensuals.
Curs d’una sessió setmanal col·lectiva d’una hora i d’una sessió individual d’instrument de 
mitja hora.

ENSENYAMENTS DE NIvELL ELEMENTAL NO REgLATS 
A partir de 8 anys
Tots els cursos han de tenir un nombre mínim d’alumnes matriculats per poder dur-se a terme

M008 PRIMER CURS DE NIvELL ELEMENTAL 
Per a nins a partir de 8 anys Preu: 62,19 euros
Curs d’una sessió setmanal col·lectiva de llenguatge musical d’una hora, una sessió setmanal 
col·lectiva d’instrument d’una hora i una sessió setmanal individual d’instrument de mitja hora.

M009 SEgON CURS DE NIvELL ELEMENTAL 
Per a nins a partir de 9 anys Preu: 62,19 euros
Curs d’una sessió setmanal col·lectiva de llenguatge musical d’una hora, una sessió setmanal 
col·lectiva d’instrument d’una hora i una sessió setmanal individual d’instrument de mitja hora.

M010 TERCER CURS DE NIvELL ELEMENTAL 
Per a nins a partir de 10 anys Preu: 62,19 euros
Curs d’una sessió setmanal col·lectiva de llenguatge musical d’una hora, una sessió setmanal 
col·lectiva d’instrument d’una hora i una sessió setmanal individual d’instrument de mitja hora.

M011 QUART CURS DE NIvELL ELEMENTAL 
Per a nins a partir de 11 anys Preu: 62,19 euros
Curs d’una sessió setmanal col·lectiva de llenguatge musical d’una hora, una sessió setmanal 
col·lectiva d’instrument d’una hora i una sessió setmanal individual d’instrument de mitja hora.

TEATRE MUSICAL
A partir de 6 anys
Tots els cursos han de tenir un nombre mínim d’alumnes matriculats per poder dur-se a terme

M012 MUSICAL 1 
Per a nins a partir de 6 anys Preu: 35,11 euros mensuals
Curs d’una sessió setmanal col·lectiva de teatre i una sessió setmanal col·lectiva de cant.

M013 MUSICAL 2
Per a nins a partir de 12 anys Preu: 35,11 euros mensuals
Curs d’una sessió setmanal col·lectiva de teatre i una sessió setmanal col·lectiva de cant.

M014 MUSICAL 3
Per a adults Preu: 35,11 euros mensuals.
Curs d’una sessió setmanal col·lectiva de teatre i una sessió setmanal col·lectiva de cant.

ENSENYAMENTS REgLATS
ENSENYAMENTS DE NIvELL ELEMENTAL
A partir de 8 anys
Tots els cursos han de tenir un nombre mínim d’alumnes matriculats per poder dur-se a terme

M015 PRIMER CURS DE NIvELL ELEMENTAL 
Per a nins a partir de 8 anys Preu: 111,34 euros
Curs de dues hores setmanals col·lectives de llenguatge musical, una sessió setmanal 
col·lectiva d’instrument d’una hora i una sessió setmanal individual d’instrument d’una hora.

M016 SEgON CURS DE NIvELL ELEMENTAL 
Per a nins a partir de 9 anys Preu: 111,34 euros
Curs de dues hores setmanals col·lectives de llenguatge musical, una sessió setmanal 
col·lectiva d’instrument d’una hora i una sessió setmanal individual d’instrument d’una hora.

M017 TERCER CURS DE NIvELL ELEMENTAL 
Per a nins a partir de 10 anys Preu: 116,36 euros
Curs de dues hores setmanals col·lectives de llenguatge musical, una sessió setmanal 
col·lectiva d’instrument d’una hora i una sessió setmanal individual d’instrument d’una hora i 
una sessió setmanal col·lectiva de cant coral d’una hora.

M018 QUART CURS DE NIvELL ELEMENTAL 
Per a nins a partir de 11 anys Preu: 116,36 euros
Curs de dues hores setmanals col·lectives de llenguatge musical, una sessió setmanal 
col·lectiva d’instrument d’una hora i una sessió setmanal individual d’instrument d’una hora i 
una sessió setmanal col·lectiva de cant coral d’una hora.
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ENSENYAMENTS PROFESSIONALS
Tots els cursos han de tenir un nombre mínim d’alumnes matriculats per poder dur-se a terme

ESPECIALITATS ORQUESTRALS
M019 PRIMER CURS DE NIvELL PROFESSIONAL Preu: 131,40 euros mensuals.
Curs de dues hores setmanals col·lectives de llenguatge musical, una sessió setmanal 
col·lectiva d’instrument d’una hora i mitja i una sessió setmanal individual d’instrument d’una 
hora.

M020 SEgON CURS DE NIvELL PROFESSIONAL Preu: 166,51 euros mensuals.
Curs de dues hores setmanals col·lectives de llenguatge musical, una sessió setmanal 
col·lectiva d’instrument d’una hora i mitja, una sessió setmanal individual d’instrument d’una 
hora i una sessió setmanal individual de piano complementari de mitja hora.

M021 TERCER CURS DE NIvELL PROFESSIONAL Preu: 199,60 euros mensuals.
Curs de dues hores setmanals col·lectives d’harmonia, una sessió setmanal col·lectiva 
d’instrument de dues hores, una sessió setmanal individual d’instrument d’una hora, una sessió 
setmanal individual de piano complementari de mitja hora i una sessió col·lectiva de música 
de cambra d’una hora.

M022 QUART CURS DE NIvELL PROFESSIONAL Preu: 237,71 euros mensuals.
Curs de dues hores setmanals col·lectives d’harmonia, una sessió setmanal col·lectiva 
d’instrument de dues hores, una sessió setmanal individual d’instrument d’una hora, una sessió 
setmanal individual de piano complementari de mitja hora, una sessió col·lectiva de música 
de cambra d’una hora i una sessió col·lectiva d’història de la música d’una hora.

PIANO
M023 PRIMER CURS DE NIvELL PROFESSIONAL  Preu: 126,40 euros mensuals.
Curs de dues hores setmanals col·lectives de llenguatge musical, una sessió setmanal 
col·lectiva d’instrument d’una hora i mitja i una sessió setmanal individual d’instrument d’una 
hora.

M024 SEgON CURS DE NIvELL PROFESSIONAL  Preu: 126,38 euros mensuals.
Curs de dues hores setmanals col·lectives de llenguatge musical, una sessió setmanal 
col·lectiva d’instrument d’una hora i mitja i una sessió setmanal individual d’instrument d’una 
hora.

M025 TERCER CURS DE NIvELL PROFESSIONAL  
 Preu: 149,45 euros mensuals.
Curs de dues hores setmanals col·lectives d’harmonia, una sessió setmanal individual 
d’instrument d’una hora, una sessió col·lectiva de cant coral d’una hora i mitja i una sessió 
col·lectiva de música de cambra d’una hora.

M026 QUART CURS DE NIvELL PROFESSIONAL Preu: 225,67 euros mensuals.
Curs de dues hores setmanals col·lectives d’harmonia, una sessió setmanal individual 
d’instrument d’una hora, una sessió col·lectiva de cant coral d’una hora i mitja, una sessió 
col·lectiva de música de cambra d’una hora, una sessió col·lectiva d’història de la música 
d’una hora i una sessió col·lectiu d’acompanyament d’una hora.

PROgRAMA DE MÚSICA A MIDA
Recomanat a partir de 12 anys

INSTRUMENTS DE vENT
Flauta, clarinet, saxòfon, trompeta, trompa, trombó, tuba

M027 SESSIÓ INDIvIDUAL Preu: 38,11 euros mensuals.
Curs d’una sessió setmanal individual de mitja hora.

M028 SESSIÓ INDIvIDUAL  Preu: 76,23 euros mensuals.
Curs d’una sessió setmanal individual d’una hora.

M029 BANDETA Preu: 5,02 euros mensuals.
Curs d’una sessió setmanal col·lectiva d’una hora.

INSTRUMENTS DE CORDA
Violí, viola, violoncel, guitarra clàssica, guitarra elèctrica, baix elèctric, piano

M030 SESSIÓ INDIvIDUAL   Preu: 38,11 euros mensuals.
Curs d’una sessió setmanal individual de mitja hora.

M031 SESSIÓ INDIvIDUAL  Preu: 76,23 euros mensuals.
Curs d’una sessió setmanal individual d’una hora.

M032 CONJUNT INSTRUMENTAL Preu: 5,02 euros mensuals.
Curs d’una sessió setmanal col·lectiva d’una hora.

INSTRUMENTS DE PERCUSSIÓ
Percussió, bateria

M033 SESSIÓ INDIvIDUAL   Preu: 38,11 euros mensuals.
Curs d’una sessió setmanal individual de mitja hora.

M034 SESSIÓ INDIvIDUAL  Preu: 76,23 euros mensuals.
Curs d’una sessió setmanal individual d’una hora.

M035 PERCUSSIÓ COL·LECTIvA  Preu: 16,05 euros
Curs d’una sessió col·lectiva setmanal de mitja hora.

M036 PERCUSSIÓ COL·LECTIvA PER A ALUMNES MÉS AvANçATS 
Curs d’una sessió col·lectiva setmanal d’una hora  Preu: 19,06 euros

CANT
M037 SESSIÓ INDIvIDUAL   Preu: 38,11 euros mensuals.
Curs d’una sessió setmanal individual de mitja hora.

M038 SESSIÓ INDIvIDUAL  Preu: 76,23 euros mensuals.
Curs d’una sessió setmanal individual d’una hora.

M039 COR Preu: 5,02 euros mensuals.
Curs d’una hora setmanal.
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ALTRES ASSIgNATURES
M040 LLENgUATgE MUSICAL 
Curs d’una sessió setmanal col·lectiva d’una hora Preu: 19,06 euros mensuals.

M041 HARMONIA
Curs d’una sessió setmanal col·lectiva d’una hora Preu: 38,11 euros mensuals.

M042 COMBO 
Curs d’una sessió setmanal col·lectiva d’una hora Preu: 19,06 euros mensuals.

M043 MÚSICA DE CAMBRA
Curs d’una sessió setmanal col·lectiva d’una hora Preu: 30,09 euros mensuals.

M044 HISTòRIA DE LA MÚSICA
Curs d’una sessió setmanal col·lectiva d’una hora Preu: 38,11 euros mensuals.

M045 INTRODUCCIÓ AL LLENgUATgE MODERN
Curs d’una sessió setmanal col·lectiva d’una hora Preu: 19,06 euros mensuals.

M046 CONEIXEMENTS MUSICALS PER A ADULTS
Curs d’una sessió setmanal col·lectiva d’una hora Preu: 19,06 euros mensuals.

M047 TALLERS DE MÚSICA EN FAMÍLIA
Curs d’una sessió trimestral col·lectiva d’una hora Preu: 10,00 euros trimestrals.

M048 COR gOSPEL 
Curs d’una sessió setmanal col·lectiva d’una hora Preu: 5,02 euros mensuals.

M049 COMBO ADULTS
Curs d’una sessió setmanal col·lectiva d’una hora Preu: 19,06 euros mensuals.

DESTACATS
M050 TALLERS
Si participes del programes elemental reglat i no reglat podràs gaudir de tallers temàtics 
gratuïts durant el curs, d’acord amb els projectes treballats a l’Escola.
 Preu: Gratuït.

M051 INTERCANvIS
Si formes part d’algun dels conjunts de l’Escola de Música podràs participar en els intercanvis 
programats durant el curs.

ESCOLA D'ADULTS 2018/2019

INFORMACIÓ I MATRICULACIÓ
Data: del 17 al 25 de setembre per als cursos del CEPA i de català. 
Horari: de 17.30 a 20.30 h a l’aula d’adults al Poliesportiu Es Figueral.
Del 15 al 30 d’octubre per als altres cursos i tallers.
Horari: De dilluns a divendres de les 17.00 a les 20.00 h. a l’aula d’adults al Poliesportiu Es 
Figueral.
Carrer de la Mar, s/n - Tel. 689 76 02 09
Dimecres de 10.00 a 11.00 h a l’Oficina d’Informació i Turisme de Capdepera
Carrer Centre, 9 Tel./Fax 971 55 64 79
Divendres de 10.00 a 11.00 h al Centre Cap Vermell
Av. Cala Agulla, 50 Tel. 971 81 94 67/Fax 971 56 52 56

PROCEDIMENT DE MATRÍCULA
1.- Passau per l’Aula d’Adults per emplenar el full d’inscripció.
2.- Realizau l’ingrés corresponent a l’activitat de què us matriculeu, especificant el nom de l’alumne i el 

codi de l’activitat. Per exemple: per a Restauració de Mobles seria el codi A007.
3.- Un cop efectuat l’ingrés, presentau el rebut del banc a l’oficina de l’Aula d’Adults.
4.- No es considerarà completat el procediment de matrícula fins s’hagi aportat tota aquesta 

documentació requerida (resguard de l’ingrés bancari+full d’inscripció emplenat). 
5.- La inscripció als cursos es farà per rigorós ordre d’inscripció i es prioritzaran aquells alumnes que 

complesquin completament els requisits exigits a l’apartat anterior.

ÉS IMPORTANT SABER QUE
Requisits:
• Cal ésser major de 18 anys.
• Per als cursos del CEPA Artà, cal aportar una fotocòpia del DNI/NIE/PASS. i 1 foto mida carnet.
• Cal presentar el resguard de l’ingrés bancari.

Notes:
• Tots els cursos tenen un nombre limitat de places, que s’adjudicarà per rigorós ordre de sol·licitud.
• Per raons d’organització, les dates i els horaris poden variar.
• Només es farà la devolució de la quota de matrícula si per qualsevol motiu s’ha d’anul·lar el curs.
• L’organització es reserva el dret d’anul·lar algun curs si no hi hagués un mínim d’alumnes 

necessari per poder-lo realitzar.
• Tots el preus són preus públics (aprovats en sessió plenària i publicats al BOIB).
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àREA ACADÈMICA
A001 REFORç ACADÈMIC PER A ADULTS  
Dates: de novembre a maig. 
Horari: dilluns, dimecres i divendres de 16.00 a 17.30 h.
Lloc: Aula d’adults Poliesportiu Es Figueral (antiga oficina d’Esports).
Professor/a: Mª Antònia. Gratuït.

A002A ACOLLIDA CASTELLà 1
Dates: d’octubre a juny.
Lloc: IES Capdepera.
Horari: dilluns i dimecres de 16.00 a 17.50 h.
Professor/a: CEPA Artà. Gratuït.

A002B ACOLLIDA CASTELLà 2
Dates: d’octubre a juny.
Horari: dimarts i dijous de 16.00 a 17.50 h.
Lloc: IES Capdepera.
Professor/a: CEPA Artà. Gratuït.

A003 CURSOS DE CATALà
A003A CATALà ACOLLIDA LINgÜÍSTICA/ NIvELL A2 
Dates: d’octubre fins a la data de la realització de la prova.
Horari: dimarts i dijous de 17.50 a 19.15 h.
Lloc: IES Capdepera.
Professor/a: CEPA Artà. Preu: 15 euros.

A003B NIvELL B1                             
Dates: d’octubre fins a la data de la realització de la prova.
Horari: dimarts i dijous de 17.30 a 19.00 h.
Lloc: Aula d’adults Poliesportiu Es Figueral (antiga oficina d’Esports).
Professor/a: Joana Maria. Preu: 69,71 euros.

A003C NIvELL B2          
Dates: d’octubre fins a la data de la realització de la prova.
Horari: dimarts i dijous de 19.00 a 20.30 h.
Lloc: Aula d’adults Poliesportiu Es Figueral (antiga oficina d’Esports).
Professor/a: Joana Maria. Preu: 69,71 euros.

A003D NIvEL C1
Dates: d’octubre fins a la data de la realització de la prova.
Horari: dilluns i dimecres de 18.30 a 20.00 h.
Lloc: Aula d’adults Poliesportiu Es Figueral (antiga oficina d’Esports).
Professor/a: Joana Maria. Preu: 69,71 euros.

A004 CURSOS DE CASTELLà
A004A NIvELL INICIAL
Dates: de novembre a maig.
Horari: dimarts i dijous de 9.00 a 10.00 h.
Lloc: Aula d’adults Poliesportiu Es Figueral (antiga oficina d’Esports).
Professor/a: Xisca. Preu: 104,56 euros

A004B NIvELL MITJà
Dates: de novembre a maig.
Horari: dimarts i dijous de 10.15 a 11.15 h. 
Lloc: Aula d’adults Poliesportiu Es Figueral (antiga oficina d’Esports).
Professor/a: Xisca. Preu: 104,56 euros

A004C NIvELL AvANçAT
Dates: de novembre a maig.
Horari: dimecres i divendres de 9.00 a 10.00 h.
Lloc: Aula d’adults Poliesportiu Es Figueral (antiga oficina d’Esports).
Professor/a: Mª Antònia.
 Preu: 104,56 euros

àREA OCUPACIONAL
A005A ANgLÈS INICIAL I (60 HORES)
Dates: de novembre a abril.
Horari: dilluns i dimecres de 17.00 a 18.30 h.
Lloc: IES Capdepera.
Professor/a: Franco. Preu: 104,56 euros

A005B ANgLÈS AvANçAT/CONvERSA (60 HORES)                        
Dates: de novembre a març/abril.
Horari: dilluns i dimecres de 18.30 a 20.30 h.
Lloc: IES Capdepera.
Professor/a: Franco. Preu: 104,56 euros

A006A ALEMANY INICIAL (60 HORES)                               
Dates: de novembre a abril
Horari: dimarts i dijous de 17.00 a 18.30 h.
Lloc: IES Capdepera.
Professor/a: Tasso. Preu: 104,56 euros

A006B ALEMANY AvANçAT/CONvERSA (60 HORES)                       
Dates: de novembre a març/abril
Horari: dimarts i dijous de 18.30 a 20.30 h.
Lloc: IES Capdepera.
Professor/a: Tasso.    Preu: 104,56 euros
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àREA D’OCI I TEMPS LLIURE
A007 RESTAURACIÓ DE MOBLES (80 HORES)
Dates: de novembre a abril.
Horari: dilluns i dimecres de 19.00 a 21.00 h.
Lloc: C/ Ciutat s/n (antic escorxador). 
Professor/a: Esperança. Preu: 145,23 euros

A008 TALLER DE PINTURA (80 HORES)
Dates: de novembre a abril.
Horari: dimarts i dijous de 19.00h a 21.00 h.
Lloc: C/ Ciutat s/n (antic escorxador). 
Professor/a: Sebastià. Preu: 145,23 euros

OFERTA FORMATIvA DEL CEPA ARTà
ESPA (EDUCACIÓ SECUNDàRIA PER A ADULTS)
Destinataris: persones majors de 18 anys, persones que compleixin aquesta edat dins l’any 
natural en què es matriculen, o majors de 16 anys amb un contracte laboral.
Lloc: CEPA Artà/ Institut Llorenç Garcías i Font.
Horari: De dilluns a divendres de 16.30 a 21.30 h. 
Hores: 20 hores setmanals. Els cursos són quadrimestrals.
Primer quadrimestre: Inici 01/10/2018 - Final 08/02/2019. Segon quadrimestre: Inici: 
18/02/2019 - Final: 21/06/2019.
Preu: 15 euros (1, 2 o 3 matèries) 30 euros (4, 5 o 6 matèries), en concepte de material.
Per a més informació dels altres cursos podeu dirigir-vos a:

CEPA ARTA – (IES LLORENç gARCÍAS I FONT)
CURSOS ANUALS I 1R QUADRIMESTRE
Antics alumnes: del 6 a l’11 de setembre de 2018.
Nous i antics alumnes: del 12 al 25 de setembre de 2018.
2n QUADRIMESTRE
Tots els alumnes: de l’11 al 15 de febrer de 2019.
Horari: De dilluns a divendres de 17.30 a 20.30 h. Els dimarts també de 11.30 a 13.30h
Informació: CEPA ARTÀ, C/ Pere Amorós, núm. 4, Artà (IES Llorenç Garcías i Font)
Tel. 971 82 93 00 www.cepaarta.cat

ESCOLA HOTELERIA ILLES BALEARS
(EHIB)

FORMACIÓ 2018 – 2019 
DATES: Novembre 2018 – Abril 2019
LLOC: Centre cap Vermell.
INFORMACIÓ: Regidoria d’Educació Ajuntamnet de Capdepera: 971 563052
Escola Hoteleria Illes Balears: 971 172608

CURSOS:
• Anglès A1
• Alemany A1
• Operacions bàsiques de Cuina
• Operacions bàsiques de Restaurant i Bar.

ESCOLA OFICIAL D’IDIOMES (EOI)
grup Capdepera

FORMACIÓ 2018 – 2019
DATES: curs escolar. Inici: Octubre 2018.
HORARI: Capvespres. 
LLOC: IES Capdepera, camí vell del far s/n.
INFORMACIÓ: Escola Oficial d’Idiomes de Manacor. 971 554152
plana web: www.eoimanacor.com (grup Capdepera)

CURSOS:
• Anglès Bàsic 1
• Anglès Bàsic 2
• Anglès Intermedi 1
• Alemany Bàsic 1
• Alemany Bàsic 2
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ACTIvITATS ESPORTIvES 2018-2019

INFORMACIÓ I MATRICULACIÓ A LA DIADA 
INAUgURAL DE L’ESPORT
Dissabte dia 22 de setembre a partir de les 10 h als estands de cada club a la DIADA 
MULTIESPORTIVA. 
Oficina Servei Municipal d’Esports, piscina municipal de Capdepera. 
C/ Mn. Antoni Maria Alcover, s/n. Tel: 971 588197

PROCEDIMENT DE MATRICULACIÓ:
Emplenau el full d’inscripció. 
• Realitzau el pagament en concepte d’inscripció en qualsevol d’aquestes modalitats:
• a) fent un ingrés al compte bancari de cada entitat corresponent, tot especificant el nom de 

l’alumne i el codi de l’activitat a la qual us matriculau.
• b) en efectiu el dia de la diada inaugural 
• c) o en començar l’activitat.
• Els codis de les diferents activitats són: 
1.- SME correspon a les activitats del Servei Municipal d’Esports: 
2.- CEE correspon a les activitats del Club Esportiu Escolar: BANKIA ES36 2038 3404 5860 0021 8139.      
3.- CBC correspon a les activitats del Club de Bàsquet Capdepera: 
 “Banco Popular Español” ES84 0075 6865 1706 04 009828.
4.- CEJ correspon a les activitats de Capdepera en Joc (total dance, vòlei, atletisme i adults); es farà en 

efectiu el dia de la diada inaugural.
5.- AZC correspon a les activitats de l’Associació de Zumba de Capdepera; es farà en efectiu el dia de la 

diada inaugural.
6.- ACT correspon a les activitats de l’escola d’Atletisme Claudia Troppa. «La Caixa» ES37 2100 0093 

5102 0021 2984 o en efectiu el dia de la diada inaugural.
7.- CCC correspon a les activitats de Club Capoira Capdepera. Es farà en efectiu el dia de la diada 

inaugural.
8.- CRC correspon a les activitats del Club de Rugby. Es farà en efectiu el dia de la diada inaugural.
9.- CgC correspon a les activitats del Club Golf Capdepera. Es farà en efectiu el dia de la diada 

inaugural.
10- RSK correspon a les activitats del Club Judo Renshikan. Es farà en efectiu el dia de la diada inaugural.

Un cop efectuat l’ingrés, presentau el full d’inscripció amb una còpia del rebut de pagament 
(del banc o en efectiu) a l’estand del club corresponent. NO es considerarà completat el 
procediment de matrícula fins que l’alumne no hagi aportat tota la documentació.
• La inscripció als cursos es farà per rigorós ordre d’inscripció i es prioritzaran aquells alumnes que 

compleixin tots els requisits exigits a l’apartat anterior.

ÉS IMPORTANT SABER QUE:
• Tots els cursos comencen dia 1 d’octubre i acaben dia 31 de maig, sempre segons el 

calendari escolar establert pel Consell Escolar Municipal de Capdepera.
• Els cursos tenen un nombre de places limitat, que s’adjudicarà per estricte ordre de sol·licitud.
• Es reserva el dret de cancel·lar alguna activitat o grup si no s’arriba a un mínim de persones 

inscrites.
• Per motius d’organització, les dates i els horaris poden variar.
• Només es farà la devolució de la quota de matrícula si per qualsevol motiu s’ha d’anul·lar el curs.
• Cada usuari haurà d’emplenar un full per a cada activitat a la qual s’inscrigui.

ACTIvITATS DEL SERvEI MUNICIPAL D‘ESPORTS
INFORMACIÓ: Piscina Municipal de 10h a 13h i de 16h a 20h
TEL:971 588197 - www.ajcapdepera.net
MATRÍCULA a la mateixa piscina (amb targeta de crèdit o amb carta de pagament). 

SME 01 ESCOLA DE NATACIÓ
INFORMACIÓ, HORARI I INSCRIPCIONS: Piscina Municipal de 10h a 13h i de 16h a 20h 
TEL:971 588197  www.ajcapdepera.net  Programes a part.
LLOC: Piscina Municipal de Capdepera
PREU: 20 euros/mensuals, una sessió per setmana; 36 euros/mensuals, dues sessions per 
setmana; i 45 euros/mensuals, tres sessions per setmana.
Cursos de natació impartits per FONAESPORT.

SME 02 ESCOLA DE SALvAMENT ESPORTIU (NATACIÓ - PISCINA) 
* Salvament i socorrisme esportiu
INFORMACIÓ: Ivan Monzón (coordinador del Club Salvament Aquàtic Esportiu Gabellí, 
SALGABE) Tel: 608 336624.
EDAT: A partir de 7 anys grups per edats *s’ha de saber nedar
LLOC: Piscina de Capdepera i Platges de Capdepera
*Cal un nombre mínim d’inscrits per poder començar el curs.

ACTIvITATS DEL CLUB ESPORTIU ESCOLAR
INFORMACIÓ: www.ceescolar.com tel: 971 818497 (capvespres)
MATRÍCULA A TRAVÉS DEL NÚM. D’IBAN: BANKIA ES36 2038 3404 5860 0021 8139.

CEE ESCOLETA DE FUTBOL 200 euros
Lloc: camp municipal d’esports Es Figueral
Edats: nascuts de l’any 2012 al 2015
Horaris: dilluns i dimecres de 16.00 h a 17.00 h
Inscripcions: Oficina del Camp de Futbol (669 917017)

ACTIvITATS DEL CLUB DE BàSQUET CAPDEPERA 
INFORMACIÓ: Presidenta 620284563 
MATRICULA AL NÚMERO DE COMPTE: IBAN ES84 00756865170604009828
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CBC ESCOLETA DE BàSQUET 120 euros
Lloc: Poliesportiu de Capdepera 
Edats: de 3 a 10 anys      
Horaris: dimarts i dijous de 17.30h a 18.30h  
Informació categories des de mini a sènior contactar amb la presidenta 620284563  

ACTIvITATS DEL CLUB CAPDEPERA EN JOC 
REUNIÓ INFORMATIVA: DIVENDRES 29 DE SETEMBRE A LES 19h A LES SALES DE LA PISCINA. 
MATRÍCULA: EN EFECTIU A LA DIADA INAUGURAL DEL 22 DE SETEMBRE AL POLIESPORTIU 

CEJ ESCOLA DE BALL- TOTAL DANCE  150 euros
GRUPS REDUÏTS: Grups màxims de 25 alumnes, per ordre d’inscripció.
INFORMACIÓ / COORDINACIÓ: Tomeu Pascual: 609 280322
Lloc: aules de la piscina municipal.
Edats: de 6 a 17 anys.      
Horaris: dimarts i dijous   

CEJ 01   16H-17H  TOTAL  DANCE  1R I 2N DE PRIMàRIA

CEJ 02  17H-18H TOTAL  DANCE  3R I 4R DE PRIMàRIA

CEJ 03   18H-19H TOTAL  DANCE  5È I 6È DE PRIMàRIA  

CEJ 04   19H-20H TOTAL  DANCE  1R I 2N D’ESO

CEJ 05   20H-21H  TOTAL  DANCE  3R I 4T D’ESO/BATXILLER
Lloc: aules de la piscina municipal
Edats: de 3 a 5 anys           
Horaris: dilluns i dimecres  

CEJ 06 16.30H A 17.15H TOTAL  DANCE  1R A 3R D’INFANTIL
Lloc: aules de la piscina municipal
Edats: de 14 a 17 anys
Horaris: dimecres i divendres 

CEJ 07   20H-21H   TOTAL  DANCE  3R I 4T D’ESO 
Lloc: aules de la piscina municipal
Edats: +17 anys           
Horaris: dissabtes

CEJ 08  11.30H-13.30H TOTAL  DANCE  BATXILLER
Lloc: Gimnàs de s’Auba
Edats: a partir de 3 anys
Horaris: dilluns i dimecres   

CEJ 09  15.30H A 16.15H  TOTAL  DANCE INFANTIL

CEJ vòLEI  
INFORMACIÓ / COORDINACIÓ: Jaume Faba: 661 564781
Lloc: pavelló cobert del poliesportiu
Preu per dues hores setmanals  150 euros
Edats: del 2013 al 2007      
Horaris: dilluns i dimecres de 16 h a 17 h   

CEJ vòLEI ESCOLETA 
Lloc: pavelló cobert del poliesportiu
Preu per tres hores setmanals més cap de setmana 300 euros
Edats: els anys 2008, 2007, 2006     
Horaris: dilluns i dimecres de 18.30 h a 20.00 h   

CEJ vòLEI INFANTIL FEMENÍ (FEDERAT)  
Lloc: pavelló cobert del poliesportiu
Preu per dues hores setmanals  150 euros
Edats: a anys      
Horaris: de 18.30h a 20.00h   

CEJ vòLEI JOvES  
Lloc: Pavelló cobert del poliesportiu
Preu per a dues hores setmanals  150 euros
Edats: a partir de 18 anys        
Horaris: dilluns i dimecres de 18.30 h a 20.00 h   

CEJ vòLEI ADULTS     
*En cas de començar al setembre el preu tindrà un increment de 20 euros

CEJ ESPORT, SALUT I RECREACIÓ 
INFORMACIÓ / COORDINACIÓ Jaume Faba: 661 564781 
Lloc: pista d’atletisme del poliesportiu Es Figueral  
Preu per tres hores setmanals  180 euros o 20 euros/mes
Edats: Adults  
Horaris: dimarts i dijous de 18 h a 19.30 h
CEJ ESPORT

CEJ ACTIvITATS ADULTS 
INFORMACIÓ: Maite Portugués: 659 271886 
Lloc: Aula 3 del poliesportiu  
Preu per dues hores setmanals  150 euros
Edats: Adults (a partir de 16 anys) 
Horaris: 
Dilluns i dimecres de 9.15 h a 10.15 h (“Cambia tu BODY”).
Dimarts i dijous de 9.15 h a 10.15 h (Pilates).
Dimarts i dijous de 19.30 h a 20.30 h (Pilates).
Divendres 9.15 h a 10.15 h (hipopressius, pagament a part).

CEJ ACTIvITATS
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ACTIvITATS DEL S’ALZINAR FUTBOL SALA 
INFORMACIÓ: Enzo Perella 699 665210

CAFS ESCOLETA FUTBOL SALA 
Lloc: Poliesportiu de Capdepera 
Edats: a partir de 2014 a 2012
Preu: dos dies per setmana    170 euros
Horaris: dimarts i dijous de 16.30 h a 17.30 h 
*cal un mínim de 8 nins per poder començar l’activitat 

ACTIvITATS DE L’ASSOCIACIÓ DE ZUMBA DE CAPDEPERA 

ZUMBA
INFORMACIÓ: ISABEL BOVER 675 515880  

AZC ESCOLA DE ZUMBA 150 euros  
Lloc: Aules de la piscina municipal
Edat: Adults
Informació: ISABEL BOVER 675 51 58 80
Dilluns i dimecres: 19h a les 20h
Dilluns i dijous:  9:15h a les 10:15h
Lloc: Aula 3 poliesportiu o Aula piscina (a confirmar)
Informació: ISABEL BOVER 675 51 58 80
Edats de: 6 a 12 anys
Dilluns i dimecres: 16h a les 17h (1r i 2n de primària) 
17h a les 18h (3r i 4t de primària)
18h a les 19h (5è i 6è de primària)

ACTIvITATS DEL CLUB CLAUDIA TROPPA SPORT CENTER 

ACT ATLETISME
INFORMACIÓ: CLAUDIA TROPPA 660 6661417 o claudiatroppa@gmail.com
Lloc: pista d’atletisme del poliesportiu «Es Figueral»
Matrícula 25 euros
Pagament trimestral 90 euros 
Mes de setembre 30 euros
Núm. de compte ES 37 2100 0093510200212984 

ACT 01 ATLETISME MINIS 
Horari: dilluns i dimecres de les 17h a les 18h - divendres de les 16h a les 17h
Edats: nascuts del 2010 al 2013

ACT 02 ATLETISME ALEvÍ  
Horari: dilluns i dimecres de les 17h a les 18h - divendres de les 16h a les 17h
Edats: nascuts del 2008 al 2009

ACT 03 ATLETISME INFANTIL I CADET   
Horari: dimarts, dijous i divendres de les 17h a les 18h   
Edats: nascuts del 2003 al 2007

ACT 04 ATLETISME TECNIFICACIÓ  
Horari: dilluns, dimarts, dijous i divendres de les 18.00 h a les 19.30h   
Edats: nascuts a partir del 2002 

ACTIvITATS DEL CLUB CAPOEIRA CAPDEPERA 
CCC CAPOEIRA ESCOLA
INFORMACIÓ: Maestro Lula 
Preu per dues hores/setmana   150 euros  
Lloc: aules piscina 
Edats: de 4 a 12 anys   
Horaris: dilluns i dimecres de 18h a 19h  

CCC 01 CAPOEIRA  

CCC CAPOEIRA DONES
INFORMACIÓ: Maestro Lula 
Preu per dues hores/setmana   150 euros  
Lloc: aules de la piscina 
Horaris: dilluns i dimecres de 19h a 20h  

CCC 02 DEFENSA PERSONAL DONES  

CCC CAPOEIRA MAJORS
INFORMACIÓ: Maestro Lula 
Preu per dues hores/setmana   150 euros  
Lloc: aules piscina
Edat: 3ª edat  
Horaris: dilluns i dimecres de 20h a 21h  

CCC 03 MANTENIMENT 3ª EDAT 

ACTIvITATS DEL CLUB gOLF CAPDEPERA 

gOLF
MATRÍCULA: S’ha de fer en efectiu el dia de l’inscripció.
INFORMACIO: SEBI GARCIA 630 939798
CAPDEPERA GOLF 971 818500
Lloc: Capdepera Golf

CgC ESCOLA DE gOLF 400 euros curs + Llicència
Grups de 3 a 4 nins (sense límit d’edat)
Grups de 4 a 5 adults (sense límit d’edat)
Dies: Caps de setmana (a partir del mes de setembre)

CgC gOLF
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ACTIvITATS DEL CLUB JUDO RENSHINKAN

JUDO
INFORMACIÓ: Pep Mascaró 659 686897
Preu per dues hores/setmana   30’5 euros / mes 
Lloc: c/des Moll, 43. Cala Rajada 
Edats: de 4 a 14 anys i adults
Dies: dilluns i divendres  

RSK 01 JUDO INICIACIÓ  
Horaris: dilluns i divendres de 18h a 19h
Edat: de 3 a 8 anys 

RSK 02 JUDO INFANTIL  
Horaris: dilluns i divendres de 19h a 20h
Edat: de 9 a 13 anys 

CENTRE JOvE 2018/2019

INFORMACIÓ I MATRICULACIÓ
Dates: del 12 al 28 de setembre
Horaris: de dilluns a divendres de 9 h a 14 h al Centre Jove de Capdepera
Informació: telèfon 971818244

PROCEDIMENT DE MATRÍCULA
• Emplenau el full d’inscripció.
• En el cas dels cursos no gratuïts, realitzau l’ingrés corresponent al compte bancari que us 

facilitaran al Centre Jove.
• No es considerarà completat el procediment d’inscripció fins que s’hagi aportat tota la 

documentació requerida.
• La matrícula als cursos es farà per rigorós ordre d’inscripció, prioritzant aquells alumnes que 

compleixin tots els requisits exigits.

ÉS IMPORTANT SABER QUE
• Els cursos i tallers comencen a partir de dia 1 d’octubre i acaben dia 31 de maig, sempre segons 

el calendari escolar establert al municipi de Capdepera.
• Els cursos i tallers tenen un nombre de places limitat, que s’adjudicarà per estricte ordre de 

sol·licitud.
• La data límit d’inscripció finalitza dia 30 de setembre, per rigorós ordre d’entrada.
• El Centre Jove es reserva el dret de cancel·lar alguna activitat o grup si no s’arriba a un mínim de 

10 persones inscrites. 
• Per motius d’organització, les dates i els horaris poden variar.
• Només es farà devolució de la quota de matrícula si per qualsevol motiu s’ha d’anul·lar el curs.
• Cada usuari ha d’emplenar un full per a cada activitat a la qual s’inscrigui.
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ACTIvITATS PER A JOvES

TEATRE
Iniciació: (educació infantil) 80 euros
Horari: dimarts de 17 h a 18 h
Lloc: Teatre

Iniciació: (1r, 2n i 3r de Primària) 80 euros
Horari: dijous de 16 h a 17 h
Lloc: Teatre

Iniciació (4t, 5è i 6è de Primària) 80 euros
Horari: dijous de 17 h a 18 h
Lloc: Teatre

Iniciació (ESO) 80 euros
Horari: dijous de 18 h a 19 h
Lloc: Teatre

Perfeccionament (ESO, Batxiller i joves fins a 30 anys) 90 euros
Horari: dijous de 19 h a 20:30 h
Lloc: Teatre

TALLER DE DIBUIX I PINTURA
Iniciació (ESO i Batxiller): 80 euros
Horari: Dimarts de 16 h a 17:30 h

Perfeccionament (ESO i Batxiller): 80 euros
Horari: Dijous de 16 h a 17:30 h 

TALLERS DIvERSOS (manualitats, cuina...)
6è Primària, ESO i Batxiller
Horari: divendres de 17 h a 18:30 h Segons l’activitat          
Lloc: Centre Jove

TALLER DE RàDIO
Horari: a determinar Gratuït
Lloc: Centre Jove/ Ràdio Capdepera

ALTRES ACTIvITATS
• Excursions i sortides

• Acampades (La Victòria, Betlem...)
• Excursions (Parc de Llevant, Cabrera, Fonts Ufanes...)
• Trobades amb altres centres joves de les Illes.
• Sortida/curs “Joves Navegants”.

• Nit temàtica
• Diades esportives
• gimcanes
• Concerts

CARNET JOvE DE CAPDEPERA
Si tens entre 12 i 30 anys pots gaudir de descomptes a diversos comerços del municipi (carnet 
de moto o de cotxe, perruqueries, tallers de cotxes i de bicicletes, tendes de regals, cursos, 
esport, sabates, joies, productes d’òptica, recursos de gestories, ictioteràpia,...).
Només necessites una foto de carnet i el teu DNI/NIE. I ja pots gaudir de descomptes!

AULA MENTOR DE CAPDEPERA
Ofereix més de 170 cursos en línia.
Programa promogut pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esports en col·laboració amb 
l’Ajuntament de Capdepera.
- Iniciació a Internet. Certificat de 110 hores.
- Anglès (nivells I al vIII). Certificats de 50 hores (nivell I), la resta de nivells (80 hores cada 

un).
- gestió de Recursos Humans. Certificat de 90 hores.
- Iniciació a la comptabilitat. gestió comercial i finançament de PYMES. Certificat de 70 

hores
- Anàlisi i escriptura de guions de cine. Certificat de 60 hores
- Prevenció de riscos laborals. Certificat de 50 hores.
- Agricultura ecològica. Certificat de 60 hores.
- Eines per a l’aprenentatge en educació formal i no formal: l’enfocament de 

projectes. Certificat de 60 hores.
- Nutrició. Certificat de 60 hores
- Atenció geriàtrica. Certificat de 100 hores



si tu millores,
Capdepera millora


