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ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA

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 sobre la 
base de l’oferta formativa que ja oferia el centre. Per al curs 2017/2018 s’han incorporat algunes 
assignatures al programa lliure especialment pensades per a adults i alumnes que han finalitzat el 
nivell elemental d’estudis reglats i no reglats. 
D’altra banda, també s’incorporen trimestralment els tallers de música en família per a gaudir de la 
música amb família des de ben petits.

REQUISITS
•	 1 fotografia mida carnet.
•	 Full de matrícula emplenat (el trobareu a l’Escola de Música).
•	 Núm. de compte bancari complet (amb l’IBAN).

ÉS IMPORTANT SABER
•	 Tots els cursos seguiran el calendari escolar establert a principi de curs per la mateixa escola.
•	 Es podran 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 cobraran 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 4 al 8 de 
setembre de 9.00h a 13.00h i de 15.00h a 18.00h. Passat 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€, que es cobrarà 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, haurà de tornar a 
abonar la matrícula.
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•	 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).
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Com ja sabeu Capdepera Activa és un programa creat pel Servei Municipal d’Esports de 
l’Ajuntament de Capdepera que té com a objectiu educar la millora dels hàbits saludables, tal com 
la promoció de l’activitat física, la nutrició i el benestar a tots els seus àmbits, a més de reduir el 
sedenterisme del municipi oferint un ventall ampli d’activitats 
Es per això que mitjançant aquest fulletó m’agradaria fer-vos arribar les diferents activitats 
educatives, esportives i d’oci perquè pogueu gaudir d’elles.
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
Curs d’una sessió setmanal d’una hora.
Preu: 16,05€ mensuals.

M002 JUgUEM AMB LA MÚSICA II
Per a nins de 4 a 5 anys
Curs d’una sessió setmanal d’una hora.
Preu: 16,05€ mensuals.

M003 JUgUEM AMB LA MÚSICA III
Per a nins de 5 a 6 anys
Curs d’una sessió setmanal d’una hora.
Preu: 16,05€ mensuals.

M004 INICIACIÓ A LA MÚSICA 1A
Per a nins de 6 a 7 anys
Curs d’una sessió setmanal col·lectiva d’una hora.
Preu: 19,06€ mensuals.

M005 INICIACIÓ A LA MÚSICA 1B
Per a nins de 6 a 7 anys
Curs d’una sessió setmanal col·lectiva d’una hora i d’una sessió individual d’instrument de mitja hora.
Preu: 57,17€ mensuals.

M006 INICIACIÓ A LA MÚSICA 2A
Per a nins de 6 a 7 anys
Curs d’una sessió setmanal col·lectiva d’una hora.
Preu: 19,06€ mensuals.

M007 INICIACIÓ A LA MÚSICA 2B
Per a nins de 6 a 7 anys
Curs d’una sessió setmanal col·lectiva d’una hora i d’una sessió individual d’instrument de mitja hora.
Preu: 57,17€ mensuals.

ENSENYAMENTS DE NIvELL ELEMENTAL NO REgLAT 
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 
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.
Preu: 62,19€

M009 SEgON CURS DE NIvELL ELEMENTAL 
Per a nins a partir de 9 anys
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.
Preu: 62,19€

M010 TERCER CURS DE NIvELL ELEMENTAL 
Per a nins a partir de 10 anys
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.
Preu: 62,19€

M011 QUART CURS DE NIvELL ELEMENTAL 
Per a nins a partir d’11 anys
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.
Preu: 62,19€

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
Curs d’una sessió setmanal col·lectiva de teatre i una sessió setmanal col·lectiva de cant.
Preu: 35,11€ mensuals.

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

M014 MUSICAL 3
Per a adults 
Curs d’una sessió setmanal col·lectiva de teatre i una sessió setmanal col·lectiva de cant.
Preu: 35,11€ mensuals.
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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 
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.
Preu: 111,34€

M016 SEgON CURS DE NIvELL ELEMENTAL 
Per a nins a partir de 9 anys
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.
Preu: 111,34€

M017 TERCER CURS DE NIvELL ELEMENTAL 
Per a nins a partir de 10 anys
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.
Preu: 116,36€

M018 QUART CURS DE NIvELL ELEMENTAL 
Per a nins a partir d’11 anys
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.
Preu: 116,36€

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
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.
Preu: 131,40€ mensuals.

M020 SEgON CURS DE NIvELL PROFESSIONAL
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.
Preu: 166,51€ mensuals.

M021 TERCER CURS DE NIvELL PROFESSIONAL
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.
Preu: 199,60€ mensuals.

M022 QUART CURS DE NIvELL PROFESSIONAL
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.
Preu: 237,71€ mensuals.

PIANO

M023 PRIMER CURS DE NIvELL PROFESSIONAL
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.
Preu: 126,40€ mensuals.

M024 SEgON CURS DE NIvELL PROFESSIONAL
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.
Preu: 126,38€ mensuals.

M025 TERCER CURS DE NIvELL PROFESSIONAL
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.
Preu: 149,45€ mensuals.

M026 QUART CURS DE NIvELL PROFESSIONAL
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.
Preu: 225,67€ mensuals.
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PROgRAMA DE FORMACIÓ LLIURE
Recomanat a partir de 12 anys

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

M027 SESSIÓ INDIvIDUAL 
Curs d’una sessió setmanal individual de mitja hora.
Preu: 38,11€ mensuals.
M028 SESSIÓ INDIvIDUAL 
Curs d’una sessió setmanal individual d’una hora.
Preu: 76,23€ mensuals.
M029 BANDETA
Curs d’una sessió setmanal col·lectiva d’una hora.
Preu: 5,02€ mensuals.

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

M030 SESSIÓ INDIvIDUAL 
Curs d’una sessió setmanal individual de mitja hora.
Preu: 38,11€ mensuals.
M031 SESSIÓ INDIvIDUAL 
Curs d’una sessió setmanal individual d’una hora.
Preu: 76,23€ mensuals.
M032 CONJUNT INSTRUMENTAL
Curs d’una sessió setmanal col·lectiva d’una hora.
Preu: 5,02€ mensuals.

INSTRUMENTS DE PERCUSSIÓ
Percussió, bateria

M033 SESSIÓ INDIvIDUAL 
Curs d’una sessió setmanal individual de mitja hora.
Preu: 38,11€ mensuals.
M034 SESSIÓ INDIvIDUAL 
Curs d’una sessió setmanal individual d’una hora.
Preu: 76,23€ mensuals.
M035 PERCUSSIÓ COL·LECTIvA
Curs d’una sessió col·lectiva setmanal de mitja hora.
Preu: 16,05€
M036 PERCUSSIÓ COL·LECTIvA PER A ALUMNES MÉS AvANçATS
Curs d’una sessió col·lectiva setmanal d’una hora. 
Preu: 19,06€

CANT
M037 SESSIÓ INDIvIDUAL 
Curs d’una sessió setmanal individual de mitja hora.
Preu: 38,11€ mensuals.
M038 SESSIÓ INDIvIDUAL 
Curs d’una sessió setmanal individual d’una hora.
Preu: 76,23€ mensuals.
M039 COR
Curs d’una hora setmanal.
Preu: 5,02€ mensuals.

ALTRES ASSIgNATURES
M040 LLENgUATgE MUSICAL 
Curs d’una sessió setmanal col·lectiva d’una hora.
Preu: 19,06€ mensuals.
M041 HARMONIA
Curs d’una sessió setmanal col·lectiva d’una hora.
Preu: 38,11€ mensuals.
M042 COMBO 
Curs d’una sessió setmanal col·lectiva d’una hora.
Preu: 19,06€ mensuals.
M043 MÚSICA DE CAMBRA
Curs d’una sessió setmanal col·lectiva d’una hora.
Preu: 30,09€ mensuals.
M044 HISTòRIA DE LA MÚSICA
Curs d’una sessió setmanal col·lectiva d’una hora.
Preu: 38,11€ mensuals.

NOvETATS PER AL CURS 2017/2018
M045 INTRODUCCIÓ AL LLENgUATgE MODERN
Curs d’una sessió setmanal col·lectiva d’una hora.
Preu: 19,06€ mensuals.
M046 CONEIXEMENTS MUSICALS PER ADULTS
Curs d’una sessió setmanal col·lectiva d’una hora.
Preu: 19,06€ mensuals.
M047 TALLERS DE MÚSICA EN FAMÍLIA
Curs d’una sessió trimestral col·lectiva d’una hora.
Preu: 10,00€ trimestrals.
M048 COR gOSPEL 
Curs d’una sessió setmanal col·lectiva d’una hora.
Preu: 5,02€ mensuals.
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ESCOLA D’ADULTS

PERÍODE DE MATRICULACIÓ
Per als cursos de l’àrea acadèmica del CEPA Artà:
Data: del 13 al 29 de setembre 
Horari: de 17.30h a 20.30h a l’aula d’adults al Poliesportiu Es Figueral

Per als altres cursos i tallers:
De l’1 al 30 d’octubre. 
Horari: Dimecres de 9.30h a 11.30h a l’Oficina d’Informació i Turisme de Capdepera.
Carrer Centre, 9 Tel./Fax 971 55 64 79
Divendres de 9.30h a 11.30h 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 recollir i emplenar el full d’inscripció.
2.- Realitzau l’ingrés del curs corresponent al compte bancari de “La Caixa” núm. ES22 2100 0093 51 

0200141862, tot especificant el nom de l’alumne i el codi de l’activitat. Per exemple: Restauració de 
Mobles seria el codi A007.

3.- Un cop efectuat l’ingrés, presentau el resguard de pagament del banc a l’oficina de l’Aula d’Adults.
4.- No es considerarà completat el procediment de matrícula fins que l’alumne no 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:
•	 Per participar als cursos de l’aula d’adults cal ésser major de 18 anys.
•	 Si és la primera vegada que us matriculau, cal aportar una fotocòpia del DNI/NIE.
•	 Resguard de l’ingrés bancari.

Notes:
•	 Tots els cursos tenen un nombre de places limitat, que s’adjudicarà per estricte 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 qualque curs si no hi ha un mínim d’alumnes necessari per 

poder-lo realitzar.
•	 Tots el preus són preus públics (aprovats en sessió plenària i publicats al BOIB).

àREA ACADÈMICA

A001 ENSENYAMENTS INICIALS 
Gratuït*
Dates: d’octubre a juny.
Horari: dilluns, dimarts, dijous de 16.00h a 17.50h i divendres de 16.50h a 18.45h.
Lloc: IES Capdepera.
Documentació a aportar: Fotocòpia del DNI, passaport o targeta de resident i 1 foto de carnet.
*Curs cofinançat per la Conselleria d’Educació i Cultura.

A002 CURSOS DE CATALà

A002A CATALà ACOLLIDA LINgÜÍSTICA/ NIvELL A2 .............................15 €
Dates: d’octubre fins a la data de la realització de la prova.
Horari: dimarts i dijous de 17.50h a 19.15h
Lloc: IES Capdepera
Documentació a aportar: Fotocòpia DNI, passaport o targeta de resident i 1 foto de carnet. 

A002B NIvELL B1 ................................................................................................................................69,71 €
Dates: de novembre fins a la data de la realització de la prova.
Horari: dilluns i dimecres de 17.30h a 19.00h.
Lloc: IES Capdepera.

A002C NIvELL B2 ..............................................................................................................................69,71 €
Dates: de novembre fins a la data de la realització de la prova.
Horari: dilluns i dimecres de 19.00h a 20.30h.
Lloc: IES Capdepera.

A002D NIvELL C1 ...............................................................................................................................69,71 €
Dates: de novembre fins a la data de la realització de la prova.
Horari: dimarts i dijous de 19.00h a 20.30h.
Lloc: IES Capdepera.

A003 CURSOS DE CASTELLà

A003A NIvELL INICIAL I .................................................................................................... 104,56 €
Dates: de novembre a maig.
Horari: dilluns i dimecres de 9.00h a 10.00h.
Lloc: Centre Cap Vermell

A003B NIvELL INICIAL II .................................................................................................... 104,56 €
Dates: de novembre a maig
Horari: dimarts i dijous de 9.00 h a 10.00 h
Lloc: Centre Cap Vermell
A003C NIVELL MITJÀ 104,56 €
Dates: de novembre a maig
Horari: dimecres i divendres de 9.00h a 10.00h.
Lloc: Poliesportiu Es Figueral.
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àREA OCUPACIONAL

A004 CURSOS D’ANgLÈS

A004A ANgLÈS INICIAL I (60 HORES) ................................................................ 104,56 €
Dates: de novembre a abril
Horari: dilluns i dimecres de 17.30h a 19.00h
Lloc: IES Capdepera.

A004B ANgLÈS INICIAL II (60 HORES) ............................................................... 104,56 €
Dates: de novembre
Horari: dilluns i dimecres de 19.00h a 20.30h
Lloc: IES Capdepera.

A004C ANgLÈS NIvELL MITJà/CONvERSA (40 HORES) .................69,71 €
Dates: de novembre a abril
Horari: dimarts i dijous de 17.30h a 19.30h
Lloc: IES Capdepera.

A005 CURSOS D’ALEMANY

A005A ALEMANY INICIAL (60 HORES) ........................................................... 104,56 €
Dates: de novembre a març
Horari: dimarts i dijous de 18.00h a 19.30h
Lloc: IES Capdepera.

A005B ALEMANY MITJà (60 HORES) ................................................................. 104,56 €
Dates: de novembre a març
Horari: dimarts i dijous de 19.30h a 21.00h.
Lloc: IES Capdepera.

A006 INFORMàTICA ......................................................................................................................69,71 €
(maneig de l’ordinador, Internet i correu electrònic)
Dates: novembre i desembre
Horari: dilluns, dimecres i divendres de 18.00h a 20.00h.
Lloc: IES Capdepera.
Els alumnes han de dur el seu portàtil, tablet i/o telèfon mòbil. 

àREA D’OCI I TEMPS LLIURE

A007 RESTAURACIÓ DE MOBLES (80 HORES) ....................................................... 145,23 €
Dates: de novembre a abril
Horari: dilluns i dimecres de 19.00h a 21.00h.
Lloc: C/ Ciutat s/n (antic escorxador). 

A008 TALLER DE PINTURA (80 HORES) ...................................................................... 145,23 €
(carbonet, aquarel·la, oli)
Dates: de novembre a abril.
Horari: dimarts i dijous de 19.00h a 21.00h.
Lloc: C/ Ciutat s/n (antic escorxador). 

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 16.30h a 21.30h. 
Hores: 20 hores setmanals. Els cursos són quadrimestrals.
Preu: 30 € en concepte de material.
Primer quadrimestre:
Inici: 02/10/2016 Final: 09/02/2017.
Segon quadrimestre:
Inici: 19/02/2017 Final 22/06/2017.

PREPARACIÓ PER A LES PROvES D’ACCÉS A LA UNIvERSITAT PER A 
MAJORS DE 25 ANYS (ACCÉS UIB)
Destinataris: Persones majors de 25 anys o que els compleixen l’any en què es realitza la prova.
Lloc: CEPA Artà/ Institut Llorenç Garcías i Font.
Hores: màxim 15h setmanals.
Horari: De dilluns a divendres dins la franja de 16.30 h a 21.30 h.
Inici: 02/10/2017 fins a la data de la realització de la prova.
Preu: 10 € per mòdul en concepte de material.

TERMINI DE MATRICULACIÓ DELS CURSOS DEL CEPA ARTà – (IES 
LLORENç gARCÍAS I FONT)
Antics alumnes: del 5 al 12 de setembre de 2017.
Nous alumnes: del 13 al 26 de setembre de 2017.
Horari: De dilluns a divendres de 17.30 h a 20.30 h. Els dimarts també de 11.30 h a 13.30h.
Informació: CEPA ARTÀ, C/ Pere Amorós, 4. Artà ( IES Llorenç Garcías i Font)
Tel. 971 82 93 00 www.cepaarta.cat
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ACTIvITATS ESPORTIvES 2017-2018

INFORMACIÓ I MATRICULACIÓ  
A LA DIADA INAUgURAL DE L’ESPORT
Dissabte dia 30 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/ Mossen Antoni Maria 
Alcover,s/n Tel: 971588197

PROCEDIMENT DE MATRICULACIÓ:
•	 Emplenar el full d’inscripció 
•	 El pagament es realitzarà fent l’ingrés corresponent al compte bancari de cada entitat especificant el nom 

de l’alumne i el codi de l’activitat o en efectiu a la diada inaugural o en començar l’activitat.
•	 Si el codi es:

1.- SME son les activitats del Servei Municipal d’Esports: 
2.- CEE son les activitats del Club Esportiu Escolar: 

“Sa Nostra” 0487 2062 88 2000005813
3.- CBC son les activitats del Club Basquet Capdepera 

“Sa Nostra” 0487 2062 86 2000010367
4.- CEJ son les activitats de Capdepera en Joc (TOTAL DANCE, VOLEI, ATLETISME i ADULTS).

Es farà en efectiu el dia de la diada inaugural.
5.- AZC son les activitats de l’Associació de Zumba de Capdepera

LA CAIXA ES42 2100 0093 5702 0020 6004
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, presentar el full d’inscripció amb el rebut del banc a l’estand del club 
corresponent. NO es considerarà completat el procediment de matricula 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 2 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:971588197 www.ajcapdepera.net
MATRICULA a la mateixa piscina amb targeta de crèdit o amb carta de pagament 

SME 01 ESCOLA DE NATACIO
INFORMACIÓ, HORARI I INSCRIPCIONS: Piscina Municipal de 10h a 13h i de 16h a 20h 
TEL:971588197 www.ajcapdepera.net Programes a part.
LLOC: Piscina Municipal de Capdepera
PREU:	20€/mensuals,	una	sessió	per	setmana;	36€/mensuals,	dues	sessions	per	setmana;	i	45€/mensuals,	
tres sessions per setmana.
Cursos de natació impartits per FONAESPORT.

ACTIvITATS DEL CLUB ESPORTIU ESCOLAR
INFORMACIÓ: www.ceescolar.com telf: 971818497 (capvespres)
MATRICULA AL NÚM. D’IBAN: “Sa Nostra” 0487 2062 88 2000005813 

CEE ESCOLETA DE FUTBOL ...................................................................................................................150€
Lloc: Camp Municipal d’Esports Es Figueral
Edats: nascuts l’any 2011 i 2010
Horaris: dilluns i dimecres de 16 a 17

ACTIvITATS DEL CLUB BASQUET CAPDEPERA 
INFORMACIÓ: www.atescolar.com telf: 636421562-618163173-620095697 
MATRICULA AL NÚM. D’IBAN “Sa Nostra” 0487 2062 86 2000010367

CBC ESCOLETA DE BASQUET ..............................................................................................................120€
Lloc: Poliesportiu de Capdepera 
Edats: de 4 a 7 anys
Horaris: dimarts i dijous de 16,30h a 18h 
CBC 01 BÀSQUET 3 i 4 anys de les 16,30h a les 17h
CBC 02 BÀSQUET 5 i 6 anys de les 17h a les 18h
CBC 03 BÀSQUET 7 anys de les 17h a les 18h
CBC 04 BÀSQUET 8 anys de les 17h a les 18h
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ACTIvITATS DEL CLUB CAPDEPERA EN JOC
REUNIÓ INFORMATIVA: DIVENDRES 29 DE SETEMBRE A LES 19h A LES SALES DE LA 
PISCINA. 
MATRICULA: EN EFECTIU A LA DIADA INAUGURAL DEL 23 DE SETEMBRE AL 
POLIESPORTIU 

CEJ ESCOLA DE BALL- TOTAL DANCE .....................................................................................150€
GRUPS REDUÏTS: Grups màxim de 25 alumnes per ordre d’inscripció.
INFORMACIO/COORDINACIO: Tomeu Pascual 609280322

Lloc: aules de la piscina municipal
Edats: de 3 a 13 anys
Horaris: dimarts i dijous
CEJ 01 16’15h a 17h TOTAL DANCE 1r a 3r d’infantil
CEJ 02 16h-17h TOTAL DANCE 1r i 2n de primària
CEJ 03 17h-18h TOTAL DANCE 3r i 4r de primària
CEJ 04 18h-19h TOTAL DANCE 5è i 6è de primària 
CEJ 05 19h-20h TOTAL DANCE 1r i 2n d’ESO 

Lloc: aules de la piscina municipal
Edats: de 14 a 17 anys
Horaris: dimecres i divendres
CEJ 06 20h-21h TOTAL DANCE 3r i 4t d’ESO 

Lloc: aules de la piscina municipal
Edats: +17 anys
Horaris: dissabte
CEJ 07 11,30h-13,30h TOTAL DANCE BATXILLER

Lloc: Gimnas de S’Auba
Edats: a partir de 3 anys
Horaris: dilluns i dimecres
CEJ 08 16’30 h a 17’15 h TOTAL DANCE infantil

Lloc: aules de la piscina municipal
Edats: a partir de 6 anys
PREU: Alumnes matriculats a TOTAL DANCE 30€ no matriculats 80€
Horaris: a determinar
CEJ 11 una hora setmanal TOTAL DANCE-BREAK DANCE

CEJ vOLEI ...................................................................................................................................................................150€
INFORMACIO/COORDINACIO: Jaume Faba : 661564781
Lloc: Pavelló cobert del poliesportiu
Preu dues hores setmanals
Edats: a partir de 6 anys
Horaris: dilluns i dimecres de 16 a 18
CEJ VOLEI (hora a determinar per nombre inscrits)

CEJ ESPORT, SALUT I RECREACIÓ ...................................................................................................180€
INFORMACIO / COORDINACIO: Jaume Faba : 661564781
Lloc: pista d’atletisme del poliesportiu Es Figueral 
Preu tres hores setmanals 
Edats: Adult
Horaris: dilluns i dimecres de 18 a 19’30
CEJ ESPORT

CEJ ADULTS ..........................................................................................................................................................................
INFORMACIÓ:	Maite	tel;	659271886
Preu dues hores/setmana 
Lloc: Poliesportiu de Capdepera 

MANTENIMENT ...............................................................................................................................................150€
CEJ 12 BALL / TONIFICACIÓ: dilluns i dimecres de 9,15 a 10,15

PILATES .........................................................................................................................................................................150€
CEJ 13 PILATES dimarts i dijous de les 10.15 a les11.15
CEJ 14 PILATES dimarts i dijous de les 19.30 a les 20.30 

HIPOPRESIvOS. BONO DE 5 CLASSES / 3 MESES .....................................................................35€
CEJ 15 HIPOPRESIVOS : divendres de les 10.15 a les11.15

ACTIvITATS DE L’ASSOCIACIÓ DE ZUMBA DE CAPDEPERA

ZUMBA
Matricula al compte: LA CAIXA ES42 2100 0093 5702 0020 6004
Informació: ISABEL BOVER 675515880 

AZC ESCOLA DE ZUMBA .........................................................................................................................150€
Lloc: aules de la piscina municipal
Edats: ADULTS    
AZC 01 GOLD dilluns i dimecres de les 9.15 h a les 10.15 h
AZC 02 FITNESS dilluns i dimecres de les 18h a les 19h
AZC 03 FITNESS dilluns i dimecres de les 19h a les 20h

ACTIvITATS DEL CLUB CLAUDIA TROPPA SPORT CENTER

ACT ATLETISME .........................................................................................................................90€/TRIMESTRE

Informació: Claudia Troppa 6606661417 o claudiatroppa@gmail.com
Lloc:	pista	d’atletisme	del	poliesportiu	«Es	Figueral»€
ACT 01 ATLETISME minis, benjamí i aleví
Horari: dilluns i dimecres de les 17h a les 18h, divendres de les 16h a les 17h
Edats: nascuts del 2007 al 2013
ACT 02 ATLETISME infantil  
Horari: dimarts,dijous i divendres de les 17h a les 18h
Edats: nascuts del 2003 al 2006
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ACT 03 ATLETISME tecnificació  
Horari: dilluns, dimarts,dijous i divendres de les 18,00 h a les 19,30h
Edats: nascuts del 2002 al 1999
ACT 04 ATLETISME running  
Horari: dilluns i dimecres de les 9,15h a les 10,15h 
Horari: dilluns, dimarts, dijous i divendres de les 19,30 h a les 20,30h
Edats: adults

ACTIvITATS DEL CLUB CAPOIRA CAPDEPERA

CCC CAPOIRA ESCOLA ...............................................................................................................................150€
Informació: Maestro Lula 
Preu dues hores/setmana
Lloc: aules piscina 
Edats: de 4 a 12 anys 
Horaris: dilluns i dimecres de 18h a 19h 
CCC 01 CAPOIRA  

CCC CAPOIRA DONES ..................................................................................................................................150€
Informació: Maestro Lula 
Preu dues hores/setmana
Lloc: aules piscina 
Horaris: dilluns i dimecres de 19h a 20h 
CCC 02 DEFENSA PERSONAL DONES 

CCC CAPOIRA MAJORS ...............................................................................................................................150€
Informació: Maestro Lula 
Preu dues hores/setmana
Lloc: aules piscina
Edat: 3ª edat 
Horaris: dilluns i dimecres de 20h a 21h 
CCC 03 MANTENIMENT 3ª EDAT

ACTIvITATS DEL CLUB RUgBY

CRC RUgBY ................................................................................................................................................................150€
Informació: Dani Molina 628890683 
Preu dues hores/setmana
Lloc: camp de futbol 
Edats: a partir de 16 anys 
Horaris: dilluns i dimecres de 17h a 18h

ACTIvITATS DEL CLUB gOLF CAPDEPERA

gOLF
Matrícula: Es farà en efectiu el dia de l’inscripció.
Informació: Sebi García 630939798 CAPDEPERA GOLF 971818500
Lloc: Capdepera Golf

CgC ESCOLA DE gOLF ................................................................................................................150€/CURS
Horaris: dissabtes de 10h a 11h
Edat: a partir de 4 anys 
CGC 01 ESCOLA

CgC ESCOLA FAMILIAR DE gOLF ...............................................................................300€/CURS
Horaris: dissabtes de 11h a 12h
adult + nin 
CGC 02 FAMILIA

CgC INICIACIO AL gOLF .............................................................................................................25€/MES
Horaris: dissabtes de 12h a 13h
Edats: A partir de 18 anys    
CGC 03 ADULTS

ACTIvITATS DEL CLUB JUDO RENSHINKAN

JUDO ...................................................................................................................................................................................30€
Informació: Pep Mascaró 659686897
Preu dues hores/setmana
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 
RSK 03 JUDO ADULTS
Horaris: dilluns i divendres de 20h a 21h
Edat: +14 anys i adults
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CENTRE JOvE

INFORMACIÓ I MATRICULACIÓ
Data: del 11 al 29 de setembre
Horaris: de dilluns a divendres de 9h a 14h al Centre Jove de Capdepera
telèfon 971818638

PROCEDIMENT DE MATRÍCULA
1.- Emplenar el full d’inscripció.
2.- En el cas dels cursos no gratuïts, realitzar l’ingrés corresponent al compte bancari que vos facilitaran al 

Centre Jove.
3.- No es considerarà completat el procediment d’inscripció fins que s’hagi aportat tota la documentació 

requerida.
4.- 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 els dies 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 haurà d’emplenar un full per a cada activitat a la qual s’inscrigui.

ACTIvITATS PER A JOvES

*TEATRE

INICIACIÓ (EDUCACIÓ INFANTIL) .....................................................................75€ / 60€*
Horari: dijous de 16h a 17h
Lloc: Teatre

INICIACIÓ (EDUCACIÓ PRIMàRIA) .....................................................................75€ / 60€*
Horari: dijous de 17h a 18h
Lloc: Teatre

INICIACIÓ (ESO) ........................................................................................................................75€ / 60€*
Horari: dijous de 18h a 19h
Lloc: Teatre

PERFECCIONAMENT: ...........................................................................................................75€ / 60€*
(ESO, Batxiller i joves fins a 30 anys)
Horari: dijous de 19h a 20:30h
Lloc: Teatre

* Activitat cofinançada per les Associacions de mares i pares d’alumnes del Municipi.

*TALLER DE DIBUIX I PINTURA

INICIACIÓ (ESO I BATXILLER) ..................................................................................75€ / 60€*
Horari: Dimarts de 16h a 17:30h

PERFECCIONAMENT (ESO I BATXILLER) ....................................................75€ / 60€*
Horari: Dijous de 16h a 17:30h 

* Activitat cofinançada per les Associacions de mares i pares d’alumnes del Municipi.

TALLERS DIvERSOS (MANUALITATS, CUINA...) 
6È PRIMàRIA, ESO I BATXILLER ........................................................SEgONS ACTIvITAT 
Horari: divendres de 17h a 18:30h
Lloc: Centre Jove

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

ALTRES ACTIvITATS

CURSOS: 
•	 Voluntariat (per a joves de 15 a 17 anys)
•	 Monitor de Temps Lliure (per a majors de 18 anys)
•	 Director de Temps Lliure (ha de fer 2 anys que tenen el de 
•	 Monitor)
•	 Primers auxilis (introducció) (per a majors de 15 anys)
* Descomptes especials amb el Carnet Jove

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
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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 a gaudir de descomptes!

AULA MENTOR DE CAPDEPERA

Ofereix més de 170 cursos en línia.
Formació promoguda 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 el nivell I. La resta, de 80 hores cada un.
•	 GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Certificat de 90 hores.
•	 INICIACIÓN A LA COMPTABILITAT. Gestió comercial i finançament de PIMES. 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.

Entre d’altres

ESCOLA HOTELERIA 
ILLES BALEARS (EHIB)

FORMACIÓ 2017-2018
DATA: Desembre 2017- Març 2018
LLOC: Centre Cap Vermell
INFORMACIÓ: Regidoria educació Ajuntament de Capdepera, 971 563052
CURSOS:
•	 Operacions bàsiques de cuina
•	 Operacions bàsiques de restaurant i bar
•	 Angles A1
•	 Angles A2
•	 Alemany A1

ESCOLA OFICIAL D’IDIOMES (EOI)
L’Ajuntament de Capdepera inicia el primer curs del grup Capdepera de l’Escola Oficial d’Idiomes.

FORMACIÓ 2017-2018
DATA: Curs escolar, començament Octubre 2017
LLOC: IES Capdepera, camí vell del far s/n
INFORMACIÓ: Escola Oficial d’Idiomes, Manacor, 971 554152
Plana web: www.eoimanacor.com (grup Capdepera)
CURSOS:
•	 Angles B1
•	 Angles B2
•	 Alemany B1



si tu millores,
Capdepera millora
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