Escola
de música
Coordinació:

Cèlia González/Meritxell Aguilà

alumnes
de P3 fins a Batxillerat
i Cicles Formatius
dates
Del 2 d’octubre
al 21 de juny
quotes*
Música i rítmica
44  ( 9 mensualitats)
Llenguatge musical
+ instrument
103  ( 9 mensualitats)
Violí Training
50  ( 9 mensualitats)
Piano Training
50  ( 9 mensualitats)
Guitarra Training
50  ( 9 mensualitats)
Instrument grup reduït
64  ( 9 mensualitats)
Classe individual
87  ( 9 mensualitats)
*Per realitzar l’activitat cal
comprar un llibre que té un
cost de 10 €

Escola de Música
L’escola de Música del Clot ofereix un ampli ventall d’activitats per a
tots aquells alumnes que vulguin formar-se en el món musical.
El nostre objectiu és dotar a l’alumne dels coneixements necessaris
per gaudir plenament de la música, per mitjà d’una formació musical
d’alta qualitat, que faciliti l’expressió de la pròpia creativitat i el
creixement com a persona.
Oferim dos itineraris adaptats als interessos i motivacions de l’alumne:
• Itinerari expert: pensat per aquells que tenen una dedicació
setmanal horària alta al seu aprenentatge musical. Això suposa fer
classes d’instrument en grup reduït, apendre llenguatge musical i fer
deures a casa.
• Itinerari amateur: pensat per aquells alumnes que desitgen
gaudir de fer música en grup i aprendre a tocar un instrument de
manera lúdica.
A les classes fem servir metologies actives que fomenten la pràctica
musical en grup, el treball en equip i l’aprenentatge entre iguals. Per a
la sensibilitsació musical ens basem en la Rítmica Dalcroze, les classes
d’instrument les fem amb la metologia de la pedagogia de grup i les
classes de llenguatge musical a través de projectes globals que
estimulen l’aplicació pràctica dels coneixements adquirits.
Disposem de professors titulats amb vocació pedagògica i de materials
didàctics propis.
Per a aquells que ho desitgin, tenim l’opció de presentar els alumnes
als exàmens de l’Associated Board of the Royal Schools of Music, amb
l’objectiu de certificar el nivell i qualitat musical dels alumnes. per
presentar-se als exàmens cal treballar amb els llibres editats per
l’ABRSM, i abonar el cost de l’examen.
Per més informació, es poden posar amb contacte amb la Cèlia
González:
infomusicaltraining@gmail.com

Música i rítmica
Alumnes de P3, P4 i P5

Basada en la rítmica Dalcroze. Tot l’aprenentatge és vivencial,
a través del moviment corporal i del grup. Cal portar roba
còmoda.

 Nens/es de P3 a P5
 P3 Dimecres de 17:00 a 18:00 h
 P4 i P5
Dimarts de 17:00 a 18:00 h

	PLACES DISPONIBLES:
MÍNIM 7 ALUMNES/ MÀX. 15 PER CADA GRUP

Llenguatge musical +
instrument
Alumnes a partir de 1r d’EP

Les classes d’instrument es fan en grup reduït amb la metodologia
de la pedagogia en grup. Els instruments que poden triar són: violí,
flauta travessera, piano o guitarra. Per poder dur a terme la classe
d’instrument hem de tenir mínim de dos alumnes amb el mateix
instrument.

 Nens/es de 1r a 3r d’EP
 Dijous de 17:00 a 18:30 h

MÍNIM 5 ALUMNES/ MÀXIM 10 ALUMNES

Alumnes a partir de 1r d’EP
Aprendrem a tocar el violí a partir de cançons i
desenvoluparem les capacitats musicals amb jocs rítmics i
auditius. Cal portar el propi instrument.

 Nens/es a partir 1r d’EP
 Dimarts de 17:00 a 17:45 h
	PLACES DISPONIBLES:
MÍNIM 5 ALUMNES/ MÀXIM 10 ALUMNES

Les classes d’instrument es fan en grup segons la metodologia
de la pedagogia de grup. Així potenciem l’aprenentatge
cooperatiu, estimula l’audició i facilita la pràctica musical en
conjunt. També es treballa el llenguatge musical necessari per
a la pràctica d’instrument. Els grups són de 4 alumnes en 1
hora, 3 alumnes en 45 minuts o 2 alumnes en 30 minuts. Per
realitzar l’activitat cal dur el propi instrument (excepte piano).

 Nens/es a partir de 1r d’EP
 30 minuts. Horari a convenir

MÍNIM 5 ALUMNES/ MÀXIM 10 ALUMNES

	PLACES DISPONIBLES:

Training

A partir de 1r d’EP

	PLACES DISPONIBLES:

 Nens/es a partir de 3r d’EP
 Dimarts o dimecres de 17:00 a 18:30 h
 Dimarts o dimecres de 17:45 a 19:15 h

Violí

Instrument grup reduït

Classe individual
A partir de 1r d’EP
Les classes d’instrument o llenguatge musical individual en
sessions de 30 minuts. Per realitzar l’activitat cal dur el propi
instrument (excepte piano).
Llenguatge musical, piano, guitarra, flauta travessera o violi.

 Nens/es a partir de 1r d’EP
 30 minuts. Horari a convenir

Piano

Training

Alumnes a partir de 1r d’EP
Aprendrem a tocar el teclat per mitjà de cançons i
desenvoluparem les capacitats musicals amb jocs rítmics i
auditius. Cal portar el propi instrument.

 Nens/es a partir 1r d’EP
 Dilluns de 17:00 a 17:45 h
PLACES DISPONIBLES:
MÍNIM 5 ALUMNES/ MÀXIM 10 ALUMNES

Guitarra

Training

Alumnes a partir de 1r d’EP
Aprendrem a tocar la guitarra a partir de cançons i
desenvoluparem les capacitats musicals amb jocs rítmics i
auditius. Cal portar el propi instrument.

 Nens/es a partir 1r d’EP
 Dimecres de 17:00 a 17:45 h
PLACES DISPONIBLES:
MÍNIM 5 ALUMNES/ MÀXIM 10 ALUMNES

