
MÚSICA EN FAMÍLIA

CUCUTS
0-11 mesos

GAFARRONS
1-2 anys

60 min/setmana

SENSIBILITZACIÓ

SENSI 3-4
3-4 anys

SENSI 5
5 anys

45 min/setmana
Sensibilització

45 min/setmana
Sensibilització

AMB LA FAMÍLIA


SENSE LA FAMÍLIA

30 min/setmana
Taller Instrumental

60 min/setmana

OFERTA EDUCATIVA/ PROGRAMES



INICIACIÓ

INICIACIÓ
6 anys

PREBÀSIC

PREBÀSIC
7 anys

45 min/setmana
Aua Musical

45 min/setmana
Aula Musical

45 min/setmana
Instrument en parella

45 min/setmana
Aua Instrumental

45 min/setmana
Instrument en parella



BÀSIC 1-2 BÀSIC 3-4

PACK 1
 10-11 anys

30 min/setmana
Instrument individual


60/75 min/setmana

Orquestra


45-60 min/setmana
Coral de bàsic

BÀSIC 1-2
8-9 anys

45 min/setmana
Aua Musical

45 min/setmana
Aua Instrumental

45 min/setmana
Instrument en parella

PACK 2
 10-11 anys

30 min/setmana
Instrument Individual

Orquestra o Coral

60 min/setmana
OPTATIVA

LLENGUATGE MUSICAL


EXPRESSIÓ CORPORAL I 
RÍTMICA


INFORMÀTICA MUSICAL 1



 AVANÇAT 1-2 AVANÇAT 3-6

PACK 1
 14-17 anys

45 min/setmana
Instrument individual

PACK 2
 14-17 anys

45 min/setmana
Instrument Individual

60 min/setmana
OPTATIVA




IMPROVISACIÓ


MÚSICA ELECTRÒNICA


PIANO PER NO PIANISTES 
(av 3-4)


PRODUCCIÓ MUSICAL

 (av 5-6)



PACK 1
 12-13 anys

45 min/setmana
Instrument individual


60/75 min/setmana

Orquestra


90 min/setmana
Coral Juvenil

PACK 2
 12-13 anys

45 min/setmana
Instrument Individual

Orquestra o Coral

60 min/setmana
OPTATIVA

LLENGUATGE MUSICAL


GRUP D’UKELELES


INFORMÀTICA MUSICAL 2

Orquestra o Cora Juvenill



 JOVES ADULTS

PACK 1
 A partir de 18 anys

30 min/setmana
Instrument individual

PACK 2
 Llenguatge completat

PACK 1
 11 a 17 anys

30 min/setmana
Instrument individual


60 min/setmana

Llenguatge Musical


PACK 2
 Llenguatge completat

30 min/setmana
Instrument Individual

CORAL JUVENIL


ORQUESTRA


GRUP D’UKELELES


EXPRESSIÓ CORPORAL I 
RÍTMICA


INFORMÀTICA MUSICAL


IMPROVISACIÓ 


PRODUCCIÓ MUSICAL…

OPTATIVA 
(SEGONS NIVELL)

30 min/setmana
Instrument individual


60-75 min/setmana
Llenguatge Musical



CORAL MARDEVEUS


ORQUESTRA


TÈCNICA VOCAL


INFORMÀTICA MUSICAL


IMPROVISACIÓ 


PRODUCCIÓ MUSICAL…

OPTATIVA 
(SEGONS NIVELL)



OPTATIVES

	
INFORMÀTICA MUSICAL 
-Tenir una visió panoràmica de les principals aplicacions musicals de la informàtica musical. 
- Conèixer les eines informàtiques orientades a la creació i producció musicals en l'entorn d'un estudi domèstic. 
- Conèixer protocols de comunicació bàsics.
 
PRODUCCIÓ MUSICAL
- Anàlisi musical: estils, gèneres, influències, instrumentacions, ritmes, 
- Què és un estudi de gravació?: cables, altaveus, taules, micros, productors famosos, sofware…
- Què és un tema?: melodies, progressions harmòniques, instruments, single, EP

MÚSICA ELECTRÒNICA CREATIVA 
Curs de descobriment i pràctica dels mitjans informàtics i electrònics que tenim a l’abast per desenvolupar la nostra creativitat musical.
 
IMPROVISACIÓ
Si mirem en el diccionari, improvisar és fer alguna cosa tot d'un cop sense estudi ni preparació. Aquesta definició no s'ajusta del tot al que fem els 
músics quan improvisem amb el nostre instrument. Nosaltres més aviat rememorem, recreem, adoptem idees... El que preten aquest curs és 
introduir l'alumne en aquesta faceta musical, ajudant-lo a utilitzar elements que ja té, així com experimentar-ne de nous. 

EXPRESSIÓ CORPORAL I RÍTMICA
 Partint de la consciència i el coneixement del propi cos i basada en la pedagogia Jacques Dalcroze, aquesta optativa pretén treballar des d’un 
prisma diferent. Encarada als alumnes que vulguin viure la música des del moviment corporal, la coordinació, la rítmica i la improvisació. 
 « La música no vive únicamente a través de las orejas, se vive con todo el cuerpo, todos nuestros sentidos deben de estar alertas » Anne 
Lamatelle-Meyer

PIANO EN GRUP PER NO PIANISTES 
Adreçat a alumnes amb coneixements musicals que toquin un instrument diferent al piano. Apendran com situar-se en el piano/ Com interpretar 
una partitura per a piano/ Independència de les dues mans/ Els acords en el piano i anàlisi harmònica amb la pràctica instrumental/ Encadenament 
d’acords/ Escala de Blues/ Poder acompanyar melodies senzilles amb el piano/ Improvisació de melodies en qualsevol tonalitat/ Transport de 
melodies

GRUP D’UKELELES
Adreçat als alumnes que vulguin gaudir de la pràctica de l’instrument en grup i la cançó. A través de l’Ukelele i la seva versatilitat treballarem 
repertori, creativitat, acompanyament, etc...
 

 


