Escola de música
Informació general
 Els socis/es de l’AMPA gaudeixen d’una subvenció de 2€ a la quota mensual de
l’Escola de Música, aquesta subvenció ja esta inclosa als preus indicats.

 Les activitats tenen un cost d’inscripció equivalent a la quota mensual.

 Els rebuts es passaran mensualment de setembre a maig, ambdós inclosos.
 Cal portar el propi instrument en la majoria d’activitats.
 En edats primerenques, recomanem llogar els violins ja que varien molt les mides.
 Els grups tenen unes places mínimes i limitades. Abans del 24 de juliol s’enviarà un
correu confirmant la realització de l’activitat.

 Hi ha la possibilitat d’obrir grups amb instruments diferents dels oferts, sempre que
n’hi hagi un mínim d’alumnes interessats.

 *A l’activitat d’instrument en grup reduït s’ha d’escollir una de les quatre opcions
horàries.

Oberta
a

Al llarg del curs oferirem diversos tallers dirigits a joves, adults i famílies

INSCRIPCIONS

FORMA DE PAGAMENT

Presencials a Secretaria

Targeta

A partir del 8 de juny

Presencialment a secretaria

Viu

música

la

Horari:
de dilluns a divendres
de 8:30h a 12:00h
dimarts, dimecres i dijous
de 16:00h a 18:30h
Av. Mare de Déu de Bellvitge, 100
93 335 15 43

tothom

www.joan23.fje.edu
secretaria.joan23@fje.edu

ItinerariAmateur
Música i rítmica
De P3 a 1r de
primària

39,50€

55€

A escollir entre flauta travessera, guitarra, piano i violí.
Aprendrem a tocar l’instrument sense necessitat de fer
Llenguatge musical.

Teatre musical
A partir de 5è
de primària

39,50€

Aprendrem a acompanyar cançons amb acords, amb
baixos i amb petites melodies, i farem música en grup.

Instrument en
grup reduït*
A partir de 3r
de primària

DC de 17 a 17:45h

1r-3r PRI DJ de 14 a 14:45h
4t-6è PRI DJ de 13:15 a 14h
ESO DC de 17:45 a 18:30h

1r-4t PRI
DM de 14 a 14:45h

L’ukulele permet treballar la melodia, l’harmonia i
aprendre a cantar i tocar alhora.

Grup de guitarres
A partir de 3r
de primària

49,00€

Per mitjà de cançons, jocs rítmics i auditius podrem tocar el piano i desenvolupar les capacitats musicals.

Grup d’ukeleles
De 1r a 4t de
primària

32,50€

P3 DC de 17h a 17:45h
P4 DJ de 14h a 14:45h
P5 i 1r DV de 14h a 14:45h

A la coral qualsevol persona pot iniciar-se en el món de
la música d’una manera natural a través de la veu.

Piano training
A partir de 1r
de primària

32,50€

Sensibilització musical basada en la Rítmica Dalcroze. La
millor manera de posar-se en contacte amb la música
per primer cop.

Coral
A partir de 1r
de primària

ItinerariExpert

32,50€

3r-6è PRI
DM de 13:15 a 14h
ESO · BAT · FP
DLL de 17 a 17:45h
3r-6è PRI
DM de 13:15h a 13:45h
ESO · BAT · FP
DLL o DM de 17:30 a 18h o
de 18h a 18:30h
DC de 17:45 a 18:30h

El teatre musical combina tres disciplines: la interpretació, el cant i la coreografia.

Combo

39,50€

ESO · BAT · FP El combo és un grup de música moderna que acostuma
a estar format per veu, instruments de vent, piano, guitarra, baix i bateria o percussió.

ESO · BAT · FP
DLL de 17:45 a 18:30h

Música i Rítmica:
P3 DC de 17h a 17:45h
P4 DJ de 14h a 14:45h
P5 i 1r DV de 14h a
14:45h
Violí:
P3 DLL de 17 a 17:30h
P4 DM de 14:30 a 15h
P5 i 1r DM de 14 a 14:30h

70,00€

Aprendrem a tocar el violí en grups reduïts de màxim 6
alumnes i complementarem la formació amb classes de
Música i rítmica.

Música i Rítmica:
DV de 14 a 14:45h
Roda d’Instruments:
DJ de 14 a 14:30h

Training ARC:
2n-4t PRI
DM de 14 a 14:45h
A partir de 5è PRI
DM de 13:15 a 14h
Instruments:
2n
DJ de 14 a 14:30h
3r-6è
DJ de 13:15h a 13:45h
ESO · BAT · FP
DLL o DC de 17 a 17:30h

Pack Música i rítmica + Violí

70,00€

Pack Música i rítmica +
Roda d’instruments

La Roda d’instruments permet tenir un contacte directe
amb instruments de diverses famílies abans d’escollir
l’instrument en el que s’especialitzarà. Complementarem la formació amb classes de música i rítmica.
70,00€
91,00€ *

De P3 a 1r de
primària

1r de primària

Pack Llenguatge musical training-ARC + Instrument

Amb l’entrenament Auditiu, Rítmic i Creatiu (ARC)
aprendrem el llenguatge musical a través de la creació
i composició.
Les classes d’instrument - flauta travessera, guitarra,
piano i violí - es fan en grup reduït amb la metodologia
de la pedagogia de grup.

2n de primària
*A partir de 3r
de primària

Metodologia de l'aprenentatge musical
Rítmica
Dalcroze

Training
ARC

Moviment corporal
com a eina per a crear
la imatge del so.

Patrons rítmic-melòdics,
entrenament auditiu,
creació i composició
amb l’acompanyament
de coreografies.

Pedagogia
en grup
Aprendre els uns dels
altres a més del professor. Els alumnes
aprenen a treballar en
grup i reflexionar.

