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PREUS I SERVEIS 
QUOTES 
Tal com ja us vàrem indicar en el moment de formalitzar la matrícula, podeu 
consultar les quotes del curs al web de l’emvic. Us recordem que en concepte de 
material escolar (fotocòpies, fulls pentagramats, carpetes, maletes…) es cobrarà 
una quota anual de 10€ que es fraccionarà en dos pagaments (desembre i abril). El 
material que es distribuirà és diferent segons el curs que realitzi l’alumne. La quota 
inclou una aportació per fer ús de les sales de concert de L’Atlàntida. Els dossiers 
que s’entregaran als alumnes de Llenguatge musical de 3r, 5è i 6è de Nivell 
Elemental i als alumnes de Grau Professional representen un cost afegit entre 10 i 
27€.  
_________________________________________________________________________ 
MALETA PELS ALUMNES QUE COMENCEN INSTRUMENT O PRIG 
Tots els alumnes que aquest curs comencen Instrument o PRIG podran disposar de 
la maleta de l'emvic que els servirà per a portar les partitures i els materials de la 
classe d'instrument. La recollida de la maleta es farà a recepció. En aquests 
moments s'han esgotat les existències d'aquest material. Es farà arribar un email a 
les famílies per a informar-vos de la disponibilitat de les maletes. 
_________________________________________________________________________ 
BANC D’INSTRUMENTS 
Un cop hagueu rebut les indicacions del professor d’instrument, totes les famílies 
que feu ús del Banc d’Instruments podeu passar per recepció a signar el compromís 
de préstec. A recepció us informaran de les condicions de préstec. Aquestes són les 
quotes anuals en concepte de lloguer d’instrument: 
Violí, viola, guitarra i guitarra elèctrica: 32€ 
Fagot, oboè i saxo: 52€  
Tots els altres instruments: 42€ 
S’abona a través del rebut bancari. 
__________________________________________________________________________ 
COMPRA-VENDA D'INSTRUMENTS 
A la pestanya de Serveis del web de l'escola hi trobareu un banc de compra-venda 
d'instruments que gestiona l'AMPA de l'emvic.  
_________________________________________________________________________ 
CARNET D’ESTUDIANT DE L’EMVIC 
Podeu descarregar-vos el carnet de l’emvic a través del web www.emvic.cat 
(Apartat carnet emvic). Cal el segell de l’escola que us faran a recepció perquè sigui 
vàlid. 
_________________________________________________________________________ 
DESCOMPTES A L’ATLÀNTIDA 
Us recordem que tots els alumnes de l’emvic tenen un 50% de descompte en la 
major part d'espectacles musicals de L’Atlàntida. Només cal que s’identifiquin amb 
el carnet. Per comprar a través de la pàgina web de L’Atlàntida, cal indicar el DNI 
de l’alumne. En cas de no tenir DNI, cal adquirir les entrades a taquilles. 
_________________________________________________________________________ 
 
RESERVA D'AULES 



Els alumnes podran reservar aules d'estudi a recepció. També ho podran fer per via 
telefònica. Es prega la màxima antel·lació possible en la reserva d'aules. Us 
recordem que l'ús de les aules es preveu per a l'estudi musical i pràctica de 
l'instrument. Per a la realització d'altres treballs, l'alumnat disposa de wifi, taules i 
cadires a l'espai i50, a la plana -2. 
_________________________________________________________________________ 
PÀRQUING  
Us facilitem la informació sobre les condicions que ofereix el pàrquing de L’Atlàntida 
a les famílies dels alumnes inscrits a l’emvic. 
Producte: targeta recarregable de 100, 200 i 300 usos d’una hora cadascun. 
Tarifa: una hora equival a un ús i cada ús val 0,20€ 
En el moment de fer la targeta nova, s'ha de d'entregar una fiança de 10€ 
Característiques: flexibilitat horària, també es pot utilitzar en horaris de cap de 
setmana i festius, la targeta d’usos es carrega en els caixers del mateix 
aparcament.  
Atenció al públic: dilluns i dimarts d'11 a 13h i de 16.30 a 20h i de dimecres a 
divendres de 16.30 a 20h 
Contacte: 93 889 24 71 (en horari d'atenció al públic) · 606 17 76 43 (urgències)  
 


