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Formalització de matrícula curs 2016/2017 

1. Omplir el full de matrícula i fer-lo arribar COM A MÀXIM EL 30 DE JUNY 

signat a la Secretaria de l’escola o escannejat a musiquem@cem.cat 

 

2. Fer efectiu el pagament de 40€ de matrícula a través de transferència 

bancària al següent número de compte: 
 

Com a concepte de la transferència cal posar: 

Música Lanaspa –  Nom complet Alumne 

La Caixa ES60 2100 3314  8722 00140286 

 

3. Grapar el comprovant de pagament de la matrícula al full de matrícula o bé 

enviar-lo a musiquem@cem.cat 

Important: La matrícula quedarà formalitzada en el moment que l’escola de música 

disposi del comprovant de pagament i del full de matrícula complet i signat. 

 

 

Informació per a interessats/des en el compra o lloguer 

d’instruments 

Els alumnes que facin instrument, hauran de portar el seu propi instrument.  

Si no disposeu d’instrument, el primer dia de classe, el/la professor/a us indicarà 

quin és el model més adequat per a ells (en funció d’edat, alçada, etc.), ja sigui a 

través de l’agenda o telèfon. Si ja en teniu, l’ha de portar el primer dia. 

Les famílies que estiguin interessades en comprar/llogar instruments, es poden 

posar en contacte amb l’empresa Odissea Musical, dedicada al lloguer, venda i 

distribució de partitures i instruments, al mail info@musicalium.com, que ofereixen 

un descompte per als estudiants del CEM, que es fa extensiu a l’escola de música 

de Lanaspa. 

Podeu consultar la seva web www.musicalium.com 
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Comunicació de les famílies amb l’Escola de Música CEM-

Lanaspa 

Per a dubtes inicials o durant el curs, us podeu posar en contacte amb: 

- La mestra de música de Lanaspa, Mònica Solà 
- Estel Rius, Coordinadora Acadèmica del CEM 

673961524 musiquem@cem.cat 
 

La comunicació de pares i mares d’alumnes que amb el professor/a, serà a través 

de l’agenda de música (alumnes d’instrument), de mail i telèfon, si convé. 
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