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Ontinyent, setembre de 2021 

Benvolgut/da alumne/a: 
 
A les portes d’iniciar un nou curs i contents de comptar amb tu de nou, t’agraïm un any més la teua 
confiança en AD LIBITUM. 
Com saps, la nostra filosofia dinàmica, activa i creativa busca no sols formar bons músics sinó també 
bones persones i tot un món que descobriràs en aquesta nova etapa a través de les classes, les 
audicions tematitzades i moltes altres enriquidores activitats que esperem que t’il·lusionen tant com 
a nosaltres. 

 
 

INFORMACIÓ GENERAL SOBRE EL PLA DE CONTINGÈNCIA DE LA COVID-19 
 
A continuació, enumerem algunes de les mesures de seguretat que anem a emprar. 
 

 L’ús de mascareta serà obligatori a partir dels 6 anys. 
 

 Els alumnes es llavaran les mans amb gel hidroalcohòlic per a entrar i eixir de l’Escola. 
 

 La neteja s’intensificarà per a garantir una higiene òptima en totes les instal·lacions de 
l’escola. 

 

 Si un alumne presenta símptomes compatibles amb la COVID-19, està aïllat per prevenció o 
contacte amb algun COVID-19 positiu, etc… però el seu estat de salut li ho permet, podrà 
continuar  les classes on-line. 

 
 
INFORMACIÓ GENERAL INICI DEL CURS 

 A partir del dia 1 de setembre quedarà oberta la matrícula del curs 2021/22 per a les noves 
altes. 

 
INICI DE CLASSES 
 

 Les classes de llenguatge musical, iniciació, instruments i Combos d’etapa avançada, 
començaran a partir del dilluns 13 de setembre. 
 

 CONJUNT INSTRUMENTAL I ORQUESTRA JOVE començarà en octubre. 
 

 BANDA JOVE iniciarà durant el mes de Setembre i vos avisarem per WhatsApp amb els dies 
d’assaig.  
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ELECCIÓ D’INSTRUMENTS

 El proper dimecres 8 a les 18:30h farem presentació i mostra d’instruments per a tots els alumnes 

que encara no el tinguen escollit. (Lloc: AD LIBITUM. Aula 7)

PORTES OBERTES 

Des de l’escola apostem per la formació musical amb edats primerenques i per això oferim unes jornades de 

portes obertes per a que tots i totes aquelles persones interessades en conèixer les metodologies que 

treballem les puguen experimentar de primera mà amb els seus fills/es reservant plaça al següent numero 

de telèfon: 635 44 22 05. 

MÈTODE GORDON. (De 0 a 3 anys) 

 DIMARTS DIA 7 I DIMECRES DIA 8 DE SETEMBRE 

o 17:45h a 18:30h  

o - 18:45 a 19:30.  

I-MUSI Iniciació Musical. (De 3 a 6 anys) 

 DIVENDRES DIA 10 DE SETEMBRE: 

o 17:45h a 18:30h  

o 18:45 a 19:30.  

MÈTODE SUZUKI VIOLÍ I VIOLONCEL (A partir de 3 anys) 

 DIMECRES DIA 8 DE SETEMBRE DE 19:30 a 20:15h 

HORARIS:  
 

 Els horaris de les assignatures de Llenguatge Musical i Iniciació ja estan exposats a l’escola 
de música. També els podeu consultar en la següent direcció web 
http:/www.adlibitum.es/escuela-de-musica-descargas 

 

 Els horaris de les classes d’instrument s’escolliran per telèfon o mitjançant una reunió que 
realitzarà el propi professor d’instrument amb els alumnes i/o els pares dels alumnes 
mitjançant la plataforma ZOOM. L’assistència a aquesta reunió és molt important. 

 
DIES I HORES PER A L’ELECCIÓ D’HORARIS INSTRUMENT (ZOOM/TELÈFON) 
 

 
Instrument Professor Dia Hora Runio 

Flauta Esther Pastor 9 16:30h ZOOM 
Oboè Xus Gandia     TELEFONICAMENT 
Clarinet Ivan Campos 9 19.15H ZOOM 
Saxo German Mollà 9 18:00H ZOOM 
Trompeta Jose Luis Martínez   TELEFONICAMENT 
Trompeta Jorge Jorques   9    18.30H   TELEFONICAMENT 

Trompa Joan Soler   TELEFONICAMENT 
Trombó Pablo soler   TELEFONICAMENT 
Bombardí Juanma Ferri   TELEFONICAMENT 

http://www.adlibitum.es/escuela-de-musica-descargas
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Tuba Juanma Ferri   TELEFONICAMENT 
Percussió Sisco Aparici 9 19H ZOOM 
Dolçaina Víctor Albert   TELEFONICAMENT 
Dolçaina Xus Gandia   TELEFONICAMENT 
Piano Suzuki/tradicional Paul Montenegro     TELEFONICAMENT 

Piano tradicional Mª José Moreno 10   19H   ZOOM 

Guitarra clàssica    TELEFONICAMENT 
Violí Suzuki Guillem Ortega   TELEFONICAMENT 

Violí Tradicional Bàrbara Selfa 10 19H ZOOM 

Violi Suzuki/tradicional Àngels Muñoz 9 19H ZOOM 
Violoncel Ausiàs Gisbert   TELEFONICAMENT 
Cant líric Raúl Belda   TELEFONICAMENT 
Cant modern Míriam Albero   TELEFONICAMENT 

Guitarra moderna Camil González   TELEFONICAMENT 
Piano modern    TELEFONICAMENT 

Bateria moderna Roberto Tolsá   TELEFONICAMENT 

 
 
 
LLOGUER D’INSTRUMENTS 
 
L’escola ofereix un servei de lloguer anual per a tot aquell alumne que ho necessite.  
 
Per a llogar l’instrument per primera vegada, hauran de comunicar-ho al professor el dia de l’elecció 
d’horaris. 
 
Per a consultar preus i altres qüestions podreu ficar-vos en contacte amb Victor al següent correu 
electrònic. info@adlibitum.es 
 
MENSUALITATS 

 

 El primer càrrec bancari l’enviarem a partir de la segona quinzena d’octubre i inclourà les classes 
que haureu fet al mes de setembre, octubre i la matrícula d’aquest curs (una per família). No 
obstant, vos enviarem un correu electrònic desglossant l’import cobrat. 

 A partir de novembre les mensualitats es cobraran de l’1 al 5 de cada mes. 

 Durant les baixes esporàdiques de les classes d’instrument perdreu el dret del vostre 
horari. Una vegada decidiu la nova alta, triareu l’horari disponible en eixe moment. 

 Si algun alumne causarà baixa per qualsevol motiu, haurà de comunicar-ho a secretaria 
abans del dia 25 del mes anterior en el que ja no vindrà a classe.  

 
CALENDARI ESCOLAR 

Tindreu el calendari escolar en http://www.adlibitum.es/escuela-de-musica-descargas on 
podreu veure la duració del curs, festius i demés dates senyalades. És important que es fixeu 
que hi ha dies de recuperació de classes d’instrument (tant a Nadal com a Pasqua) per tal 
d’equilibrar els dies festius. 

 
AGRUPACIONS MUSICALS 

 
A banda de les classes d’instrument individual i llenguatge musical, creiem molt important la 
pràctica instrumental en grup, ja que acaba de arrodonir i completar la formació musical dels i 
les alumnes i també és una de les parts més motivadores per a ells.  
 
Per això vos presentem totes les assignatures que oferim des de l’Escola de Música AD 
LIBITUM I L’ASSOCIACIÓ TOT PER LA MÚSICA. 

http://www.adlibitum.es/escuela-de-musica-descargas
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 Alumnes d’instruments de vent amb el 1er curs d’instrument aprovat: “Conjunt 
Instrumental” (Professora: Patricia Sanchis) 

 Alumnes d’instrument de corda amb el 1er curs d’instrument aprovat: “Orquestra Jove” 
(Professora: Àngels Muñoz) 

 Alumnes d’instrument de vent amb el 2on curs d’instrument aprovat: “Banda Jove” 
(Professor: Xali Soler) 

 Alumnes d’instrument de corda amb el 4rt curs d’instrument i la prova d’acces o 
certificat aprovada: “Orquestra Simfònica Caixa Ontinyent” 

 Alumnes d’instrument de vent amb el 1er de Grau Professional o Etapa Avançada 
aprovada: “Banda Simfònica d’Ontinyent Tot Per la Música.” 

 Alumnes ADULTS de qualsevol instrument amb el 1er curs d’Elemental aprovat: 
CONJUNT INSTRUMENTAL D’ADULTS “BANQUESTRA”. (Professora: Àngels Muñoz) 

 
NOTA IMPORTANT: 
La participació en les agrupacions com la Banda i l’Orquestra Jove es molt important per poder formar 
part després de l’Orquestra Simfònica i la Banda Simfònica. 
 
Si per alguna raó reps aquesta carta i aquest curs has decidit causar baixa en alguna assignatura, per 
favor, comunica-ho el més prompte possible a secretaria. 962914224 
 
 
EQUIP DIRECTIU I PEDAGÒGIC 

Per últim, recordar-vos l’estructura de l’Escola de Música per què pugueu dirigir-se a nosaltres 
amb qualsevol dubte. 

 

 Direcció: Lluís Muñoz / lluis@adlibitum.es/ 661444377 

 Direcció: Toni Revert / toni@adlibitum.es/ 655841588 

 Cap d’estudis/ Àngels Muñoz / angelsadlibitum@gmail.com/ 661529013 
 Cap d’estudis/ Sisco Aparici / siscoadlibitum@gmail.com/ 625245941 

 Administració i coordinació: Víctor Albert / info@adlibitum.es / 962914224 

 Secretaria: Silvia Rodríguez/ silviaadlibitum@gmail.com/ 962914224 

 Secretaria i administració: Mar García / administracion@adlibitum.es / 963251009 

 Comunicació: Àngels Muñoz / angelsadlibitum@gmail.com/ 661529013 
      Departament de Llenguatge i Iniciació Musical: Pedro Reig/ 

pedroadlibitum@gmail.com/ 607649765 

 

Una vegada més, volem agrair la confiança depositada en l’Escola de Música Ad Libitum per a 
l’educació  musical dels vostres fills i filles un any més.
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