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MÚSICA I DANSA

1

Comencem un nou curs carregats d’energia i amb molta il·lusió per
retrobar-nos amb els que formem part de la Trybu Rytmus i a més
a més amb moltes ganes d’acollir a noves famílies i alumnes.
Hem passat uns mesos molt complicats per a tots, d’un dia per
l’altre el curs es va capgirar, però des de Rytmus ens adaptarem a
les circumstàncies i al repte de continuar la formació amb les
classes online, gracies a l’esforç de tots però especialment del
nostre professorat.
Amb la tornada a les classes presencials al mes de juny, adaptarem
tot el nostre centre a les mesures de seguretat i higiene. Al llarg del
mes de juliol, amb l’excel·lent organització i acollida que va tindre la
nostra Escola d’Estiu, varem rebre sinceres felicitacions per part
dels pares i mares dels xiquets i xiquetes.
Ara, després de tot el que hem aprés estos mesos, podem dir que
estem més que preparats per començar el curs 2020-2021 dins
d’esta nova normalitat i superar cada obstacle que ens puga
arribar! !
Gràcies per confiar en la nostra acadèmia. Ara més que mai,
necessitem de l’educació, la cultura, la música i la dansa per omplir
un poc més la nostra vida.
Benvinguts a la Trybu Rytmus!!
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Vídeos d’espectacles de fi de curs,
festivals de nadal, dansa, actuacions del cor,
de l’orquestra de l’acadèmia, dels grups de
batucada i percussió...

Subscriu-te !!

De 1 a 3 anys

Estimulació Creativa
(acompanyats per un adult)

45 min /setmanals

De 3 a 5 anys

Sensibilització musical

1 hora /setmanal

Tallers d’instrument
(piano, violí o percussió)

45 min/setmanals
2 a 4 alumnes

Ballet

1 classe de 1 h /setmana

Fusion Dance Kids

1 classe de 1 h /setmana

LLENGUATGE MUSICAL
INSTRUMENT i CANT

BÀSIC
1 hora setmanal

INTERMEDI
1h 15’ setmanals

AVANÇAT
1h 15’ setmanals

30’ indiv./ setm.
45’ (2 a 3 alum)

30’ – 45’ – 60’ indiv./ setm.

45’ – 60’ indiv./ setm.

1h setmanal

1h setmanal
1h setmanal

AGRUPACIÓ
HARMONIA / ARRANJAMENTS
PROGRAMES ESPECIALS PER A PERSONES ADULTES

En Rytmus comptem amb diferents agrupacions
musicals on els alumnes complementen la seua
formació amb classes col·lectives. Al llarg del curs
assagen periòdicament i realitzen diferents actuacions
davant del públic. Aquestes activitats formen part del
nostre pla d'estudis i són totalment gratuïtes.
ORQUESTRA JUNIOR, ORQUESTRA SENIOR, COR, BANDA
DE TAMBORS, COMBO, BATUCADA ,...

En Rytmus considerem que el contacte dels nostres alumnes amb el
públic és una experiència fonamental que ha d'estar present durant tot
el procés educatiu. Per aquest motiu organitzem al llarg del curs una gran
quantitat d'audicions, concerts, festivals i tot tipus d’ espectacles, on
participen els nostres alumnes i professors.
NADAL AL BARRI, CARNESTOLTES, LA BOTELLADA, TAMBORADA, DIA DE
PASQUA, DANSALCARRER, AUDICIONS, GALA FI CURS ...

BALLET

BÀSIC

INTERMEDI

AVANÇAT

2 sessions setm. 1h

2 sessions setm. 1h 15’

2 sessions setm. 1h 15’

FUSION DANCE

ADULTS
1 sessió setm. 1h 15’

FUSION JUNIOR

FUSION DANCE

1 sessió setm. 1h

1 sessió setm. 1h 15’

Altres disciplines: Ball de Saló, Dansa Oriental, Flamenco, Sevillanes, ...

Si desitges viure i sentir el ritme de la música popular
brasilera, a les nostres classes de batucada podràs
divertir-te , alliberar energia i aprendre a tocar en grup.
No és necessari tenir una formació musical prèvia i els
instruments els posem nosaltres.
T’ animes?, t’esperem!!

Diferents grups de nivell i edat.

Si necessites treballar el cos i la ment,
sentir-te carregat d'energia, i equilibrar
les teues emocions, les nostres classes de
Kundalini Ioga o Ioga de la consciència
t'ajudaran a aconseguir-ho.
Horaris de matí i vesprada.

T’agrada cantar i formar part
d’un grup?
T’esperem al cor de Rytmus, una
activitat que l’acadèmia ofereix de
manera gratuïta.
Vine a provar sense cap compromís!

Fantasia, creativitat, imaginació,
expressió ...
Taller de teatre per a xiquets i
xiquetes de 6 a 12 anys

CONDICIONS GENERALS PER AL CURS 2020-2021


La matrícula es paga una per família i per curs i cal abonar-la per fer efectiva la reserva de la plaça



Les classes comencen el dilluns 14 de setembre (es paga mig mes) i finalitzaran el 26 juny. Els horaris provisionals estaran
disponibles el divendres 11 de setembre als telèfons 962287127- 603534353 .



El professor realitzarà una prova de nivell situant a cada alumne en el nivell i grup corresponent.



L'acadèmia es reserva el dret a retirar de la seva oferta formativa les activitats que no cobreixin el nombre mínim d'alumnes
necessari per a la seva realització, així com modificar els horaris per causes justificades.



Per sol·licitar la reserva d'horari per a les classes d'instrument s'omplirà la fitxa d'inscripció, la disponibilitat d'horari. L'acadèmia
assignarà els horaris segons la disponibilitat tant de l'alumne com del professor i aula, respectant sempre l'ordre de la data de
pagament de la matrícula i prioritzant als alumnes que comencen durant el mes de setembre.



A tots els efectes es consideren festius i per tant no es recuperen les classes dels dies: de l'9 a l'12 d'Octubre, 8 de desembre, del 23
de desembre al 6 de gener, del 16 al 20 de març, de l'1 a el 12 d'abril, 1 de maig i el 24 de Juny. Durant els períodes festi us de Nadal i
Pasqua aprofitarem per realitzar audicions i activitats extraordinàries.



El calendari està elaborat perquè es realitzen una mitjana de 4 o 8 sessions mensuals mínim, (segons nombre de sessions
setmanals de cada assignatura) incloent audicions i festivals com a part fonamental del nostre pla d'estudis.



Com a norma general no es recuperaran les classes individuals a les quals no assisteixi l'alumne, exceptuant aquells casos en què hi
hagi un motiu justificat i l'alumne hagi avisat en secretaria, la classe anterior. Es recuperarà en una altra data que s'acordarà en
secretaria tenint en compte la disponibilitat d'aules, de professor i dels alumnes afectats.



Les mensualitats es cobraran per avançat la primera setmana del mes corresponent, a secretaria o per domiciliació bancària. En el
cas de no haver abonat la mensualitat durant els primers 10 dies del mes, se li comunicarà a l'alumne i si no es fa efectiva abans que
finalitzi el mes, se li suspendran les classes fins que cancel·li el deute.



Els rebuts retornats de banc, sense causa atribuïble a Rytmus es cobraran novament afegint-los un recàrrec de 5 euros. Preguem que
abans de tornar un rebut, us poseu en contacte amb nosaltres per aclarir i resoldre el possible error.



Les baixes seran per mesos complets, i es comunicarà abans del dia 25 del mes previ a la baixa. En cas contrari s'abonarà la
mensualitat completa. Durant les baixes esporàdiques de classes d'instrument, es perdrà el dret al seu horari. Un cop es reincorpori,
es triarà l'horari disponible en aquell moment.



Puc beneficiar-me d’alguna OFERTA en la matrícula?

Si, només fins a l'11 de setembre, tindràs un descompte en la matrícula del 50% si ens portes a un amic o del 25% si pagues
la mitja mensualitat de setembre.


¿Algun descompte en les mensualitats?

 Si et matricules en dues assignatures et descomptem el 10% i en tres assignatures el 15% de les mensualitats.
 Segon familiar 10%


Com premies la fidelitat?

 Et regalem la matrícula si la teua família porta 10 anys amb nosaltres.
 Descomptant 10 euros en la matrícula si ja has estat altres cursos amb nosaltres (30 €).


Aprofita per pagar amb els bons de la campanya REACTIVEM XATIVA

c/ Poetas Setabenses, 3 Xàtiva.
96 228 71 27—603 53 43 53
info@rytmus.es
www.rytmus.es

