
ACTIVITATS
MUNICIPALS 

 CURS 2022-2023



 

 INFORMACIÓ I MATRÍCULES EMMC
Escola Municipal de Música de Capdepera

    c. Sol, 2
        971 56 37 10 / 676 71 62 60

    www.emmcapdepera.com
info.emmcapdepera@gmail.com

Troba’ns també a:

La matrícula es farà seguint l’ordre de les preinscripcions. 
Termini: del 12 al 15 de setembre de 10.00h a 13.00h. i de 15.00h a 18.00h.

Passat aquest període, la matrícula continua oberta segons disponibilitat.

ESCOLA MUNICIPAL 
DE MÚSICA

Introducció
Des del curs 2020/2021 el servei de l’Escola Municipal de Música de Capdepera està gestionat per
Estudi 6 S.L.

Els programes educatius estan dissenyats a partir de les taxes municipals ja existents i en base a
l’oferta formativa que ja oferia el centre. Per al curs 2022/2023 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.

Full de matrícula emplenat (el trobareu a l’Escola de Música).
Ordre de domiciliació de deute directe SEPA, que serà facilitat a la secretaria del centre.

Requisits

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.
Per a les especialitats que 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 la matrícula.
La matrícula té un cost de 20 €, que es cobrarà amb la primera mensualitat. En cas de 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.

És important saber que...

http://www.emmcapdepera.com/
mailto:info.emmcapdepera@gmail.com


 

ESCOLA MUNICIPAL 
DE MÚSICA

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.

Juguem amb la música I Per a nins de 3 a 4 anys
Curs d’una sessió setmanal d’1 hora.                                           Preu: 16,05€ mensuals

Juguem amb la música II Per a nins de 4 a 5 anys
Curs d’una sessió setmanal d’1 hora.                                           Preu: 16,05€ mensuals

Juguem amb la música III Per a nins de 5 a 6 anys
Curs d’una sessió setmanal d’1 hora.                                           Preu: 16,05€ mensuals

Iniciació a la música 1A Per a nins de 6 a 7 anys
Curs d’una sessió setmanal col·lectiva d’1 hora.                         Preu: 19,06€ mensuals
Iniciació a la música 1B Per a nins de 6 a 7 anys
Curs d’una sessió setmanal col·lectiva d’1 hora i d’una sessió individual d’instrument de
 30 min.                                                                                            Preu: 57,17€ mensuals

Iniciació a la música 2A Per a nins de 6 a 7 anys
Curs d’una sessió setmanal col·lectiva d’1 hora.                          Preu: 19,06€ mensuals

Iniciació a la música 2B Per a nins de 6 a 7 anys
Curs d’una sessió setmanal col·lectiva d’1 hora i d’una sessió individual d’instrument de 30
min.                                                                                                   Preu: 57,17€ mensuals



 

ESCOLA MUNICIPAL 
DE MÚSICA

ENSENYAMENTS 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.

NIVELL ELEMENTAL 

Primer Per a nins a partir de 8 anys                                             Preu: 62,19€ mensuals         
Curs d’una sessió setmanal col·lectiva de llenguatge musical d’1 hora, una sessió setmanal
col·lectiva d’instrument d’1 hora i una sessió setmanal individual d’instrument de 30 min.                  

Segon Per a nins a partir de 9 anys                                               Preu: 62,19€ mensuals
Curs d’una sessió setmanal col·lectiva de llenguatge musical d’1 hora, una sessió setmanal
col·lectiva d’instrument d’1 hora i una sessió setmanal individual d’instrument de 30 min.                  

Tercer Per a nins a partir de 10 anys                                            Preu: 62,19€ mensuals
Curs d’una sessió setmanal col·lectiva de llenguatge musical d’1 hora, una sessió setmanal
col·lectiva d’instrument d’1 hora i una sessió setmanal individual d’instrument de 45 min.                  

Quart Per a nins a partir de 11 anys                                             Preu: 62,19€ mensuals
Curs d’una sessió setmanal col·lectiva de llenguatge musical d’1 hora, una sessió setmanal
col·lectiva d’instrument d’1 hora i una sessió setmanal individual d’instrument de 45 min.                 

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

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

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



 

ESCOLA MUNICIPAL 
DE MÚSICA

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.

Primer. Per a nins a partir de 8 anys                                                            Preu: 111,34€
Curs de 2 hores setmanals col·lectives de llenguatge musical, una sessió setmanal col·lectiva
d’instrument d’1 hora i una sessió setmanal individual d’instrument d’1 hora.                                       

Segon. Per a nins a partir de 9 anys                                                              Preu: 111,34€
Curs de 2 hores setmanals col·lectives de llenguatge musical, una sessió setmanal col·lectiva
d’instrument d’1 hora i una sessió setmanal individual d’instrument d’1 hora.                                      

Tercer. Per a nins a partir de 10 anys                                                           Preu: 116,36€
Curs de 2 hores setmanals col·lectives de llenguatge musical, una sessió setmanal col·lectiva
d’instrument d’1 hora i una sessió setmanal individual d’instrument d’1 hora i una sessió
setmanal col·lectiva de cant coral d’1 hora.                                 

Quart. Per a nins a partir de 11 anys
Curs de 2 hores setmanals col·lectives de llenguatge musical, una sessió setmanal col·lectiva
d’instrument d’1 hora i una sessió setmanal individual d’instrument d’1 hora i una sessió
setmanal col·lectiva de cant coral d’1 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
Primer curs de nivell professional                                                   Preu: 131,40€ mensuals
Curs de 2 hores setmanals col·lectives de llenguatge musical, una sessió setmanal col·lectiva
d’instrument d’1,5 h i una sessió setmanal individual d’instrument d’1 hora.                                          
Segon curs de nivell professional
Curs de 2 hores setmanals col·lectives de llenguatge musical, una sessió setmanal col·lectiva
d’instrument d’1,5 h, una sessió setmanal individual d’instrument d’1 hora i una sessió
setmanal individual de piano complementari de 30 min.                    Preu: 166,51€ mensuals



 

ESCOLA MUNICIPAL 
DE MÚSICA

Tercer curs de nivell professional
Curs de 2 hores setmanals col·lectives d’harmonia, una sessió setmanal col·lectiva
d’instrument de 2 hores, una sessió setmanal individual d’instrument d’1 hora, una sessió
setmanal individual de piano complementari de 30 min i una sessió col·lectiva de música de
cambra d’1 hora.                                                                                     Preu: 199,60€ mensuals

Segon curs de nivell professional                                                    Preu: 126,38€ mensuals
Curs de 2 hores setmanals col·lectives de llenguatge musical, una sessió setmanal col·lectiva
d’instrument d’1,5 h i una sessió setmanal individual d’instrument d’1 hora.                                         

Quart curs de nivell professional                                                   Preu: 237,71€ mensuals
Curs de 2 hores setmanals col·lectives d’harmonia, una sessió setmanal col·lectiva
d’instrument de 2 hores, una sessió setmanal individual d’instrument d’1 hora, una sessió
setmanal individual de piano complementari de 30 min, una sessió col·lectiva de música de
cambra d’1 hora i una sessió col·lectiva d’història de la música d’1 hora.

PIANO I GUITARRA

Primer curs de nivell professional                                                  Preu: 126,40€ mensuals
Curs de 2 hores setmanals col·lectives de llenguatge musical, una sessió setmanal col·lectiva
d’instrument d’1,5 h i una sessió setmanal individual d’instrument d’1 hora.                                         

Quart curs de nivell professional
Curs de 2 hores setmanals col·lectives d’harmonia, una sessió setmanal individual
d’instrument d’1 hora, una sessió col·lectiva de cant coral d’1,5 h, una sessió col·lectiva de
música de cambra d’1 hora, una sessió col·lectiva d’història de la música d’1 hora i una sessió
col·lectiu d’acompanyament d’1 hora.
Preu: 225.67€ mensuals

Tercer curs de nivell professional                                                   Preu: 149,45€ mensuals
Curs de 2 hores setmanals col·lectives d’harmonia, una sessió setmanal individual
d’instrument d’1 hora, una sessió col·lectiva de cant coral d’1,5 h i una sessió col·lectiva de
música de cambra d’1 hora.                                                                                             



 

ESCOLA MUNICIPAL 
DE MÚSICA

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

Sessió individual                                                                               
Curs d’una sessió setmanal individual de mitja hora.                      Preu: 38,11€ mensuals

PROGRAMA DE MÚSICA A MIDA
Recomanat a partir de 12 anys.

Sessió individual                                                                               
Curs d’una sessió setmanal individual d’1 hora.                               Preu: 76,23€ mensuals
M029 Bandeta
Curs d’una sessió setmanal col·lectiva d’1 hora.                              Preu: 5,02€ mensuals

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

Sessió individual 
Curs d’una sessió setmanal individual de mitja hora.                      Preu: 38,11€ mensuals
Sessió individual 
Curs d’una sessió setmanal individual d’1 hora.                               Preu: 76,23€ mensuals
Conjunt instrumental
Curs d’una sessió setmanal col·lectiva d’1 hora.                               Preu: 5,02€ mensuals

INSTRUMENTS DE PERCUSSIÓ
percussió, bateria

Sessió individual 
Curs d’una sessió setmanal individual de mitja hora.                      Preu: 38,11€ mensuals
Sessió individual 
Curs d’una sessió setmanal individual d’1 hora.                               Preu: 76,23€ mensuals
Percussió col·lectiva
Curs d’una sessió setmanal col·lectiva d’1 hora.                               Preu: 16,05€ mensuals



 

ESCOLA MUNICIPAL 
DE MÚSICA

CANT
Sessió individual 
Curs d’una sessió setmanal individual de mitja hora.                             Preu: 38,11€ mensuals
Sessió individual 
Curs d’una sessió setmanal individual d’1 hora.                                      Preu: 76,23€ mensuals
Cor
Curs d’1 hora setmanal.                                                                             Preu: 5,02€ mensuals

ALTRES ASSIGNATURES
Llenguatge musical
Curs d’una sessió setmanal col·lectiva d’1 hora.                                     Preu: 19,06€ mensuals
Harmonia
Curs d’una sessió setmanal col·lectiva d’1 hora.                                     Preu: 38,11€ mensuals
Combo
Curs d’una sessió setmanal col·lectiva d’1 hora.                                     Preu: 19,06€ mensuals
Música de cambra
Curs d’una sessió setmanal col·lectiva d’1 hora.                                     Preu: 30,09€ mensuals
Història de la Música
Curs d’una sessió setmanal col·lectiva d’1 hora.                                     Preu:  38,11€ mensuals
Introducció al llenguatge modern
Curs d’una sessió setmanal col·lectiva d’1 hora.                                  Preu: 19,06€ mensuals
Coneixements musicals per a adults
Curs d’una sessió setmanal col·lectiva d’1 hora.                                  Preu: 19,06€ mensuals
Tallers de música en família
Curs d’una sessió trimestral col·lectiva d’1 hora.                                           Preu: 10.00€ trimestrals
Combo adults
Curs d’una sessió setmanal col·lectiva d’1 hora.                                            Preu: 19,06€ mensuals

DESTACATS
Tallers
Si participes del programes elemental reglat i no reglat podràs gaudir de tallers temàtics durant el
curs d’acord als projectes treballats a l’Escola.

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



INFORMACIÓ I MATRICULACIÓ
 

ESCOLA D'ADULTS

971 82 93 00 www.cepaarta.cat
Matriculació: del 12 al 23 de setembre

dilluns, dimarts, dijous i divendres de 17 a 20.00 h
Dimecres de 10.00 a 13.00 h

ESPA (ESO per a Persones Adultes)
 

Més informació:            
IES Llorenç Garcias i Font

C/ Pere Amorós, 4. 07570 Artà
 
 
 

Passar per l’Oficina d’Educació o el Centre Cap Vermell per:

 En el cas del curs de Català A2, fer l’ingrés a un caixer o per Línia Oberta.
Entregar el justificant de pagament a l’Aula d’Adults.

     Cursos del CEPA Art impartits a Capdepera
Acollida en castellà, acollida en català i català A2 

 
Més informació

Oficina d'Educació. Poliesportiu (devora el Centre Jove)
               696 66 17 34 / 971 58 81 97

Procediment d'inscripció: 

- emplenar el full d’inscripció i aportar la fotocòpia del DNI/NIE/Passaport i la foto
carnet.

- recollir el full de pagament (només en el cas del curs de Català A2).  

Matriculació: del 12 al 23 de setembre

http://www.cepaarta.cat/


        Escola Oficial d'Idiomes  
         extensió de Capdepera   

Més informació
       Escola Oficial d'Idiomes de Manacor

 
 
 

     Cursos d'diomes i tallers
Més informació

Oficina d'Educació. Poliesportiu (devora el Centre Jove)
    696 66 17 34 / 971 58 81 97

 
Matriculació: 

català del 19 al 30 de setembre
resta de cursos del 17 al 28 d’octubre

de dilluns a divendres de 9 a 14 h i dimarts i dijous de 17 a 20 h
 

Procediment d'inscripció: 
passau per l’Oficina d’Educació per emplenar el full d’inscripció i obtenir el

document de liquidació personalitzat (imprescindible per poder accedir al curs)
    

     Aula Mentor   
Més informació

      
                  971 58 81 97

                   centrejove@ajcapdepera.net
            http://www.aulamentor.es/es/cursos-mentor

 
 
 

INFORMACIÓ I MATRICULACIÓ

 

ESCOLA D'ADULTS

971 55 41 52 https://www.eoimanacor.com/

Matriculació: consultau-la a l’opció
«Vacants setembre» a la web 

https://www.eoimanacor.com/

mailto:centrejove@ajcapdepera.net
mailto:centrejove@ajcapdepera.net


ÀREA ACADÈMICA
 ESPA      Educació Secundària per a Persones Adultes

Destinataris: persones majors de 18 anys o que compleixen
aquesta edat dins l’any natural en què es matriculen, o majors de 16
anys amb un contracte laboral o esportistes d’alt rendiment.

Finalitat: obtenir el títol de Graduat en Educació Secundària
Obligatòria.

Preu: 15 € (1, 2 o 3 matèries) i 30 € (4, 5 o 6 matèries)

Dates: 
primer qudrimestre del 30/09/2022 al 03/02/2023
segon quadrimestre del 13/02/2023 al 23/06/2023

       A Artà         1r, 2n, 3r i 4t (torn d'horabaixa)
Horari: de dilluns a dijous de 17.00 a 21.00 h i divendres de
16.30 a 20.30 h
Lloc: IES Llorenç Garcies i Font (Artà)

     A Son Servera        3r i 4t (torn de matí) 
Horari: dilluns, dimarts, dijous i divendres de 9.00 a 13.55 h
Lloc: Escoles Velles (Son Servera)

ESCOLA D'ADULTS



 
Castellà d'acollida
Destinataris: alumnes estrangers que no entenen ni parlen castellà.
Dates: del 4 d’octubre de 2022 al 23 de juny de 2023
Horari: dimarts i dijous de 18.00 a 19.50 h
Lloc: Centre Cap Vermell                                                   Preu: Gratuït

Català d'acollida
Destinataris: alumnes estrangers que no entenen ni parlen castellà.
Dates: del 4 d’octubre de 2022 al 23 de juny de 2023
Horari: dimarts i dijous de 16.00 a 17.50 h
Lloc: Centre Cap Vermell                                                   Preu: Gratuït

Castellà nivell inicial
Dates: de novembre a maig
Horari: dilluns i dimecres de 9.00 a 10.00 h
Lloc: Aula d’Adults al Poliesportiu                                     Preu: 104,56 €

ESCOLA D'ADULTS

Català A2
Per preparar-se per a la prova de A2 de la DGPL 
Dates: del 4 d’octubre de 2022 al 23 de juny de 2023
Horari: dilluns de 18.00 a 19.50 h i dimarts de 19.30 a 20.25
Lloc: Centre Cap Vermell                                                   Preu: 30 €

Castellà nivell mitjà
Dates: de novembre a maig
Horari: dilluns i dimecres de 10 a 11 h
Lloc: Aula d’Adults al Poliesportiu                                     Preu: 104,56 €



 
Català B2 semipresencial (60 h)
Dates: del 3 d’octubre de 2022 fins a la realització de les
proves de maig de la DGPL.
Horari: dilluns i dimecres de 17.00 a 18.30 h (una de les
dues sessions serà en línia)
L’alumnat ha de disposar d’un correu de Gmail perquè
s’utilitzarà l’eina Google Classroom.
Lloc: IES Capdepera                                                          
Preu: 69,71 €

ESCOLA D'ADULTS

Català C1 semipresencial (60 h)
Dates: del 3 d’octubre de 2022 fins a la realització de les
proves de maig de la DGPL.
Horari: dilluns i dimecres de 18.30 a 20.00 h (una de les
dues sessions serà en línia)
L’alumnat ha de disposar d’un correu de Gmail perquè
s’utilitzarà l’eina Google Classroom.
Lloc: IES Capdepera                                                           
Preu: 69,71 €



ÀREA OCUPACIONAL- IDIOMES

 

Anglès B2.1
Dates: d’octubre a maig (exàmens al juny)
Horari: dilluns i dimecres de 17.00 a 19.00 h
Lloc: IES Capdepera.                         
Preu: consultau preus i bonificacions a la pàgina https://www.eoimanacor.com/

ESCOLA D'ADULTS

Anglès B2.2
Dates: d’octubre a maig (exàmens al juny)
Horari: dilluns i dimecres de 19.00 a 21.00 h
Lloc: IES Capdepera.                         
Preu: consultau preus i bonificacions a la pàgina https://www.eoimanacor.com/

Anglès nivell inicial (60 h)
Dates: de novembre a abril
Horari: dilluns i dimecres de 17.00 a 18.30 h
Lloc: IES Capdepera.                                                            Preu: 104,56 €

Anglès nivell avançat/conversa (60 h)
Dates: de novembre a abril
Horari: dilluns i dimecres de 18.30 a 20.30 h
Lloc: IES Capdepera.                                                            Preu: 104,56 €

Anglès nivell mitjà (60 h)
Dates: de novembre a abril
Horari: dimarts i dijous de 17.00 a 18.30 h
Lloc: IES Capdepera.                                                            Preu: 104,56 €



 

ESCOLA D'ADULTS

Alemany A1
Dates: d’octubre a maig (exàmens al juny)
Horari: dimarts i dijous de 19.00 a 21.00 h
Lloc: IES Capdepera                       
Preu: consultau preus i bonificacions a la pàgina https://www.eoimanacor.com/

Alemany A2
Dates: d’octubre a maig (exàmens al juny)
Horari: dimarts i dijous de 17.00 a 19.00 h
Lloc: IES Capdepera                      
Preu: consultau preus i bonificacions a la pàgina https://www.eoimanacor.com/

Alemany nivell mitjà (60 h)
Dates: de novembre a abril
Horari: dimarts i dijous de 11 a 12.30 h
Lloc: IES Capdepera.                         
Preu: 104,56 €

Alemany nivell inicial (60 h)
Dates: de novembre a abril
Horari: dimarts i dijous de 9.30 a 11 h
Lloc: IES Capdepera.                         
Preu: 104,56 €



ÀREA D'OCI I TEMPS LLIURE

 

ESCOLA D'ADULTS

Taller de pauma (dos grups, 40 hores cada grup)
Dates: de novembre a abril
Horari: Grup 1) dimecres de 17.00 a 19.00 h
              Grup 2) divendres de 17.00 a 19.00 h
Lloc: Espai s’Olivera                    
Preu: 69,71 €

Taller de pintura (80 h)
Dates: de novembre a abril
Horari: dimarts i dijous de 17.00 a 19.00 h - 19.00 a 21.00 h
Lloc: Espai s’Olivera                    
Preu: 145,23 €

Restauració de mobles (80 h)
Dates: de novembre a abril
Horari: dilluns i dimecres de 17.00 a 19.00 h - 19.00 a 21.00 h
Lloc: Espai s’Olivera           
Preu: 145,23 €



 TEATRE

Iniciació (educació infantil) 
Horari: dimarts de 17 h a 18 h
Lloc: Teatre                                                                                           Preu: 75,23 €

CENTRE JOVE

Iniciació (1r, 2n i 3r primària)
Horari: dijous de 16 h a 17 h
Lloc: Teatre                                                                                          Preu: 75,23 €  

ACTIVITATS PER A JOVES

Iniciació (4t, 5è i 6è primària)
Horari: dijous de 17 h a 18 h
Lloc: Teatre                                                                                          Preu: 75,23 €  

Iniciació (ESO)
Horari: dijous de 18 h a 19 h
Lloc: Teatre                                                                                          Preu: 75,23 €  

Perfeccionament (ESO, Batxiller i joves fins a 30 anys)
Horari: dijous de 19 h a 20:30 h
Lloc: Teatre                                                                                          Preu: 112,84 €  

TALLERS DIVERSOS (manualitats, cuina...)
6è Primària, ESO i Batxiller 
Horari: divendres de 17h a 18:30 h  
Lloc: Centre Jove                                                                   Preu: segons l'activitat



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.
 Promogut pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esports en col·laboració amb
l’Ajuntament de Capdepera.

Inicació a Internet (certificat de 110 h)       Educació Infantil (certificats de 180 h)
Gestió de recursos humans (certificat de 90 h) Introducció a la musicoteràpia (60 h)
Iniciació a la comptabilitat. Gestió comercial i finançament de PIMES (70 h)
Anàlisi i escriptura de guions de cine (60 h) Prevenció de riscos laborals (50 h)
Agricultura ecològica (60 h) 
Eines per a l'aprenentatge en educació formal i no formal: l'enfocament de               
projectes (60 h) Nutrició (60 h)  i molts més...

 
Excursions i sortides 

Nit temàtica, diades esportives, gimcanes, concerts

ALTRES ACTIVITATS

       Acampades (La Vic, Betlem...)
       Excursions (Parc de Llevant, Cabrera, Fonts Ufanes...)
       Trobades amb altres centres joves de les illes.

CENTRE JOVE

Més informació Centre Jove

Matriculació: del 19 al 30 de setembre
al Centre Jove de 9 a 14 h i de 15 a 19 h

971 58 81 97



 

ACADEMIA DE BALL, IOGA, PILATES MANTENIMENT

Matrícula: en efectiu el primer dia de classe. Es podrà fraccionar el pagament.
TOTAL DANCE : ESCOLA DE HIP-HOP/FUNKY, ZUMBA, IOGA

 
Preu: 180€ curs de 60’/sessió. 250€ curs de 90’/sessió
Curs: Seguint el calendari escolar de setembre a maig
Informació / coordinació:         Cristina López 639 48 44 61

Hip-hop/Funky
Informació:           Cristina López: 639 48 44 61 
Edats: de 3 a 99 anys
Lloc: aules de la piscina municipal
Dies: dimarts i dijous 
Horaris:
15.15 h-16 h HIP-HOP/FUNKY DANCE infantil
16 h-17 h HIP-HOP/FUNKY DANCE 1r i 2n de primària
17 h-18 h HIP-HOP/FUNKY DANCE 3r i 4r de primària
18 h-19 h HIP-HOP/FUNKY DANCE 5è i 6è de primària
19 h-20 h HIP-HOP/FUNKY DANCE ESO
20 h-21 h HIP-HOP/FUNKY DANCE adults

ESPORTS

Hip-hop/Funky dance batxiller
Informació:          Cristina López: 639 48 44 61 
Edats: de 15 a 18 anys
Lloc: aules de la piscina municipal
Horari: divendres de 16 h a 18 h



 

ESPORTS
Hip-hop/Funky dance infantil
Informació:          Cristina López: 639 48 44 61 
Edats: de 3 a 5 anys
Lloc: escola de s'Auba
Horari: dilluns i dimecres de 15.15 h-16 h

Zumb@ total dance adults 
Informació: Cristina López /Diana Jaramillo          639 48 44 61  
Edats: +18 anys 
Lloc: aules de la piscina municipal
Horaris: dilluns i dimecres de 18 h-19 h 

Ioga
Informació / coordinació: Cristina López:         639 48 44 61
Edats: +18 anys 
Lloc: aules de la piscina municipal
Horaris: IOGA MATí dilluns i dimecres de 9.30 h-10.30 h 
IOGA CAPVESPRE dimarts i dijous de 20.15 h- 21.15 h

Pilates
Informació / coordinació: Cristina López:         639 48 44 61 
Edats: +18 anys 
Lloc: aules de la piscina municipal
Horaris: dimarts i dijous de 9.30 h- 10.30 h



 

ESPORTS
Acroteles
Informació: Cristina López:          639 48 44 61 
Edats: de 9 anys a adults
Lloc: aules de la piscina municipal
Horaris: dilluns i divendres
16 h-17 h Iniciació
17 h-18.30 h Intermedi + 13 anys
18.30 h-20 h Avançat +13 anys

Adults avançat dimarts i dijous 10.45 h-12.15 h 

KRAV-MAGÀ

El Krav-Magà és un art marcial israeliana per a la defensa personal.
Classes de dilluns a divendres. Cada dia
Classes per a infants i adults.
Preu infants: 30 €. Adults: 50 €
Més informació:          Benjamín 630 89 12 69



 

ESPORTS

CLAUDIA TROPPA SPORT CENTER
 

         660 661 417 o       claudiatroppa@gmail.com

Horaris
Nascuts 2012 a 2019 dilluns, dimecres i divendres de 17 a 18 h
Nascuts 2011 i 2010 dimarts, dimecres i divendres de 17 a 18:30 h
Nascuts 2009 i posteriors dilluns a divendres de 18 a 20 h
Preu:
2019 a 2012: 30€                         2011 a 2010: 35€          2009 i posteriors: 40€
Trimestre: 2019 a 2012: 100€  2011 a 2010: 116,50€   2009 i posteriors: 133,50€

ATLETISME

FUTBOL SALA

C.E. S’ALZINAR
Escola de futbol sala 
Horari: dilluns i dimecres de 16 h a 17 h
Lloc: Pavelló cobert del poliesportiu
Contacte:          Enzo  699 66 52 10



 

ESPORTS

Dies: Dilluns i divendres 
Horari: Nins i nines de 3 a 8 anys de 17:30 a 18:30 h
Nins i nines de 9 a 13 anys de 18:30 a 19:30 h
Més de 14 anys de 19:30 a 21:00 h
Lloc: Judo Renshinkan C/ Joan Moll, 43 Cala Rajada
Edat mínima: els que en el curs compleixin 4 anys.
Preu: 31 €/mes Curs 22/23. Oferta durant un curs.
Al setembre de l’any que ve la quota serà de 37€
Club responsable de l’activitat: centre d’estudi de judo Renshinkan
President: Pep Mascaró Adrover (cinturó blanc vermell 8è entrenador nacional
de judo)        659 68 68 97 

CLUB RENSHINKAN                                                     EL JUDO, EL TEU ESPORT

La metodologia pedagògica del Centre d’Estudi de Judo Renshinkan està avalada per
40 anys d’ensenyament i pràctica del judo. 

El Renshinkan imparteix classe tant als seus clubs com als col·legis de la comarca de
Llevant i una de les seves prioritats és l’adaptació del judo a les possibilitats dels
diferents alumnes del centre, tant des del punt de vista físic com psicològic, on els
objectius primordials són els següents:

- Treballar la coordinació i psicomotricitat dels més petits.
- Donar seguretat i confiança als infants tímids.
- Descàrrega d’energia per als nins/es inquiets, hiperactius etc.

Al llarg de la temporada hi ha festivals, demostracions, competicions per tota l’illa
tant federatius com entre clubs.



 

ESPORTS
FUTBOL



 EDAT ANYS
HORARIS

 
FEDERAT

 

NOMÉS
ENTRENAMENT

 

 2017 a 2019
Dimarts i dijous 16:30-

17:15
 150€

ESCOLETA
Femení i Masculí

 
2015 a 2016

Dimarts i dijous 17:30-
18:30

 150€

PREMINI 
Femení i Masculí 

 
2013-2014

Dimarts i dijous 17:00-
18:30

300€
200€ (nou jugador)

 

MINI Femení 2011-2012
Dilluns, dimecres i

divendres 17:00-18:30
350€

200€ (nou jugador)
 

MINI Masculí 2011-2012
Dilluns, dimecres i

divendres 18:30-20:00
350€

200€ (nou jugador)
 

INFANTIL Mixt 2009-2010
Dimarts, dijous 18:30-

20:00
Divendres 17:00-18:30

350€ 200€ (nou jugador)

 
CADET 

Femení i Masculí
 

2007-2008
Dimarts, dijous i

divendres
18:30-20:00

400€
250€ (nou jugador)

 

JÚNIOR Masculí 2005-2006
Dilluns, dimecres i

divendres
18:30-20:00

400€
250€ (nou jugador)

 

SÈNIOR Masculí +2004
Dimarts i dijous 20:00-

21:30
400€

250€ (nou jugador)
 

 

CLUB DE BÀSQUET CAPDEPERA. Temporada 2022/2023

ESPORTS

Més informació
clubdebasquetcapdepera@gmail.com 

Ezequiel Gordillo 635 40 53 48
Juan Antonio Ferrera 609 45 23 83

Pep Sancho 619 15 88 58



 

ESPORTS



 

ESPORTS



Més informació
 

www.ajcapdepera.net
 

   Ajuntament de Capdepera
 


