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•

FORMACIÓ ARTÍSTICA I MUSICAL
SENSIBILITZACIÓ I ESTIMULACIÓ MUSICAL
TÈCNICA I COACHING VOCAL
LLENGUATGE MUSICAL
PREPARACIÓ ACCÉS AL CONSERVATORI
MUSICOTERÀPIA
TÈCNIQUES I RECURSOS CREATIUS
mensualitat

Sessió individual (30 min)
individual (45 min)
individual (1 h)

65€
90€
115€

Sessió duo (1 h)
duo (45 min)

70€
55€

Sessió grupal (1 h)

50€

Primera sessió (45 min): 28€

COR MODERN
*Pagament trimestral (135€)

45€*
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ACOMPANYAMENT ESCOLAR, PERSONAL I FAMILIAR + CNV
ACOMPANYAMENT ESCOLAR

reforç escolar i assistència amb deures i exàmens
tècniques, hàbits d'estudi i gestió de l'agenda
resolució de problemes, comprensió lectora
i expressió oral i escrita
comunicació regular amb família i escola
sessions particulars
possibilitat de convenir sessions d'acompanyament
familiar i aprenentatge de la CNV amb família i/o
escola*
1 sessió setmanal (45 min)
2 sessions setmanals (45 min)

70€/mes
120€/mes

Primera sessió (45 min): 25€
*aquestes sessions no es troben incloses en el preu mensual
1 sessió (1 h): 25€

ACOMPANYAMENT PERSONAL I FAMILIAR
COMUNICACIÓ NO VIOLENTA PER A LA GESTIÓ DE CONFLICTES

1 sessió (1 h)
1 sessió setmanal (1 h)
2 sessions setmanals (45 min)

30€
110€/mes
165€/mes
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AULA D'ESTUDI I REFORÇ ESCOLAR
sessions grupals col·laboratives - màxim 3 alumnes

CONSULTAR HORARIS DE
PRIMÀRIA I ESO

reforç escolar i assistència amb deures i exàmens
estratègies d'aprenentatge, tècniques i hàbits d'estudi
i gestió de l'agenda
resolució de problemes, comprensió lectora
i expressió oral i escrita
sessions en grup (màx. 3 alumnes)

mensualitat
1 sessió setmanal (60 min)
2 sessions setmanals (60 min)
*Pagament trimestral (150€ o 270€)

50€*
90€*
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ESTIMULACIÓ MONTESSORI
DE 0 A 6 ANYS

mensualitat

1 sessió individual (1h 15min)
duo (1h 15min)
trio (1h 15min)

110€
65€
50€

primera sessió (1h 15min): 30€

LOGOPÈDIA
1 sessió setmanal (45 min)
o 2 sessions setmanals (45 min)

mensualitat*

130€
210€

primera sessió (45 min): 35€

DIAGNÒSTIC

consultar amb l'especialista

PSICOLOGIA
Sessió (1 h)
Sessió per alumnes d'Àgora (1 h)

60€/sessió*
50€/sessió*

CONSCIÈNCIA PSICOCORPORAL I MÈTODE 5P
A consultar
*El servei de logopèdia i psicologia no està subjecte al pagament de matrícula per tractar-se d'un
tractament sanitari.
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IDIOMES I COMPETÈNCIES LINGÜÍSTIQUES
ANGLÈS VIVENCIAL
CATALÀ I ESPANYOL PER A NOUVINGUTS
ORATÒRIA I ESCRIPTURA

mensualitat

Sessió individual (30 min)
individual (45 min)
individual (1 h)

50€
65€
75€

Primera sessió (45 min): 20€

duo (45 min)
duo (1 h)
trio (1 h)

45€/alumne
55€/alumne
45€/alumne

Primera sessió (45 min): 10€/alumne

MATRÍCULA 50€
-50% per a antics alumnes i socis d'ADE FUSTER*
Gratuïta si l'alumne es matricula en més d'un curs, si els alumnes són
del mateix nucli familiar o si són família nombrosa o monoparental*
*cal adjuntar la documentació pertinent

