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OFERTA EDUCATIVA 2016-2017 

Primer Contacte: de 0 a 7 anys 
La formació musical esdevé, des de les primeres edats, un element de gran importància per al 
desenvolupament de les capacitats creatives i de socialització. A través de sessions en grup on s’experimenta 
amb la pràctica musical en primera persona i amb la manipulació del fet musical amb el propi cos, es 
desenvolupen les primeres competències bàsiques. L’objectiu d’aquest bloc és posar les bases que permetin a 
l’infant relacionar-se amb la música al llarg de la vida, ja sigui com a intèrpret o com a participant en un 
esdeveniment musical. 
 

PROGRAMA EDUCATIU SESSIONS CONTINGUTS Matrícula Anual 
Quota 

mensual 

Música en família 
Alumnes de 0 a 3 anys amb un adult 

1 sessió setmanal 
45’ 

Sensibilització musical – 
45’ 

38€ (juny /juliol) 
42€ (resta de 

mesos) 
19,50€ 

Agrupacions familiars 
Batucada Familiar 
Family Band  

1 sessió setmanal 
45’ 

Iniciació a la música 
instrumental – 45’ 

38€ (juny /juliol) 
42€ (resta de 

mesos) 
19,50€ 

Música i moviment 1 
Alumnes de 4 anys (P4) 

1 sessió setmanal 
1h 

Sensibilització musical - 1h 
38€ (juny /juliol) 

42€ (resta de 
mesos) 

29,50€  

Música i moviment 2 
Alumnes de 5 anys (P5) 

2 sessions setmanals 
1h 30’ 

Sensibilització musical - 
45' 

38€ (juny /juliol) 
42€ (resta de 

mesos) 

39€  
 

Cor - 45' 

Música i moviment 3 
Alumnes de 6 anys (1r Primària) 

2 sessions setmanals 
1h 30’ 

Música i moviment - 45' 38€ (juny /juliol) 
42€ (resta de 

mesos) 

39€  
 Cor - 45' 

Música i moviment 4  
Alumnes de 7 anys (2n Primària) 

3 sessions setmanals 
2h 15’ 

Música i moviment – 45’ 38€ (juny /juliol) 
42€ (resta de 

mesos) 

82€  
 

Cor – 45’ 

Roda d’instruments  - 45' 

 

Formació Bàsica: a partir de 8 anys 
L’Escola de Música ofereix als nens i nens a partir de 8 anys la possibilitat de fer  música des de la pràctica 
instrumental i l’experimentació activa. A través de sessions en grup d’instrument, cor, cambra/combo i/o 
conjunts, es potencia el treball cooperatiu i en equip de manera lúdica, mitjançant estratègies didàctiques de 
qualitat, alhora que es segueixen desenvolupant les competències musicals bàsiques. Oferim 2 modalitats per 
cada cicle formatiu amb diferents càrregues lectives que l’alumnat pot escollir segons els seus interessos i/o 
disponibilitats horàries. 
 

PROGRAMA:  
Formació Bàsica 

SESSIONS CONTINGUTS 
MATRÍCULA 

(anual) 

QUOTA 
(mensual

) 

Formació Bàsica 
1r cicle 

3 sessions 
setmanals 
2h 15’ 

Instrument – 45’ en de 2 ò 3   

38€ (juny /juliol) 
42€ (resta de 

mesos) 
82,00€  Conjunt instrumental - 45' 

Cor-45’ 

Formació Bàsica 
2n cicle 

3 sessions 
setmanals 
2h 15’ 

Instrument – 45’ en de 2 ò 3   

38€ (juny /juliol) 
42€ (resta de 

mesos) 
82,00€  

Conjunt instrumental 2 - 45’h 

Creativitat - 45' 

 
Assignatures optatives:  
Cor-  45’ 
Conjunt instrumental Orff - 45’  
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Formació Avançada 
Pensat per als alumnes que ja toquen un instrument i cerquen una formació musical d’aprofundiment tècnic, 
teòric i pràctic, aquest bloc dóna la possibilitat de seguir tocant l’instrument en diferents grups, conjunts o 
orquestres de nivell avançat. Fent música en grup les dinàmiques que es generen són més riques i permeten el 
treball en equip, fomenten el respecte i l’escolta dels companys i companyes, la interacció amb el llenguatge no 
verbal... en definitiva, permet desenvolupar un seguit de competències essencials per a “fer música amb altres 
músics”. Aquest programa està destinat als joves a partir de 12 anys, que ja tinguin coneixements musicals previs 
i la seva adjudicació de plaça està subjecte a una prova de nivell i a la disponibilitat de vacants de l’especialitat 
instrumental que es sol·liciti.  
 
En aquest programa apareixen assignatures optatives per tal que l’alumnat pugui construir el seu recorregut 
acadèmic en consonància amb els seus interessos. Per altra banda, la ràtio de classe d’instrument és de 30 
minuts individuals el primer cicle i 45 el segon. Sempre que sigui possible i el professorat ho trobi convenient, les 
classes d’instrument es faran en grup sense que això disminueixi el minutatge per alumne. 
 
L’alumnat que cursa aquest programa es compromet a assistir als concerts i activitats d’escola que requereixen 
de la seva participació. 
 
 

 
  

PROGRAMA:  
Formació 
Avançada 

SESSIONS CONTINGUTS 
MATRÍCULA 

(anual) 
QUOTA 

(mensual) 

Formació 
Avançada 

1r cicle 

3 sessions 
setmanals 
(3h) 

Consciència auditiva 1 i 2 (1h) 

38€ (juny /juliol) 
42€ (resta de 

mesos) 
91,44€ 

Conjunt FA o combo (1h) 

Instrument – ràtio mínima de 30’ per 
alumne 
Optativa: cor jove (1h) 

Formació 
Avançada 

2n cicle 

3  sessions 
setmanals 
(4h) 

Harmonia 1 i 2 (1h) 

38€ (juny /juliol) 
42€ (resta de 

mesos) 
136,30€ 

Conjunt FA o combo (1h) 

Instrument – ràtio mínima de 45’ per 
alumne 

Optativa: cor jove (1h) 
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Música a Mida: a partir dels 12 anys 
Aquest bloc permet triar la formació musical de l’usuari “a la carta”. Oberta a tothom a partir de 12 anys (excepte 
cor i conjunt instrumental), sense límit d’edat i sense necessitat de tenir cap tipus de formació musical prèvia. 
 
 
 

 
 
 
 

PROGRAMA: 
Música a Mida 

ASSIGNATURES DURADA 
MATRÍCULA 

(anual) 

QUOTA 
(mensual

) 

Música a Mida 
(A partir d’12 anys 

i adults) 

Cor jove (d’12 a 18 anys)  1h setmana 38€ (juny /juliol) 
42€ (resta de 

mesos) 
16,50€ 

Cor Adults  1,5h setmana 

 

Instrument 30’ setmana 
38€ (juny /juliol) 

42€ (resta de 
mesos) 

29,50€  

 

Conjunt instrumental  1h setmana 38€ (juny /juliol) 
42€ (resta de 

mesos) 

29,50€  

Cambra/combo 1h setmana 29,50€  

 

Llenguatge musical 45’ setmana 

38€ (juny /juliol) 
42€ (resta de 

mesos) 

29,50€  
Consciència auditiva 1 i 2 (amb requisits 
musicals previs) 1h setmana 29,50€  

Harmonia 1 i 2 (amb requisits musicals 
previs) 

1h setmana 29,50€  

Improvisació (amb requisits musicals 
previs) 1h setmana 29,50€  

 

Taller de percussió (a partir de 8 anys) 1h setmana 
38€ (juny /juliol) 

42€ (resta de 
mesos) 

29,50€  


