
INSCRIPCIÓ

Curs 2018-2019

Es pot realitzar de les següents maneres:

1. A través de formulari google. https://goo.gl/forms/VmCNe96MBOoA7s1J3

2. A través del telèfon  971738808 de dilluns a divendres de 17:30 a 18:30h.

Descripció de l’activitat:
L’objectiu  primordial  és  la  de gaudir  del  pur  plaer  d’aprendre,  escoltar  i  interpretar
música.
L’educació  musical  desenvolupa  la  capacitat  d’atenció,  afavorint  la  imaginació  i
creativitat; estimula la capacitat de concentració i la memòria a curt i a llarg termini; el
sentit d’ordre i anàlisis; manté en actiu les neurones cerebrals facilitant i exercitant la
intel·ligència  i  l’ús de diferents  raonaments;  reforça el  treball  en grup, les habilitats
comunicatives i la creativitat.
Les activitats se desenvoluparan a l’aula de música de primària o secundària.

1. INFANTIL  “Iniciació al món de la música”
La veu, instruments de percussió i el piano són els mitjans utilitzats per introduir als
més petits en el fantàstic món musical.
Grups reduïts  d’uns 5 alumnes per classe. A cada classe se disposa dels instruments
necessaris per poder crear un petit grup instrumental.

2. PRIMÀRIA 1r i 2n. “Piano i lectura musical”
Se comença a llegir partitures fàcils i a entendre el llenguatge musical. L’alumne toca
petites partitures amb el piano.
Grups reduïts  d’uns 5 alumnes per classe. A les classes de piano tenim 7 pianos, un per
cada alumne. 

3. PRIMÀRIA de 3r a 6è i ESO
Els alumnes poden escollir entre el PIANO o la GUITARRA.
Grups reduïts  d’uns 5 alumnes per classe. 
A les classes de piano tenim 7 pianos, un per cada alumne. 
Els alumnes de guitarra han de portar-ne una de casa. Se recomana als alumnes nous
que esperin  un mes de classe aproximadament  abans de comprar-la  (en un principi
utilitzaran la guitarra de la de classe).

https://goo.gl/forms/VmCNe96MBOoA7s1J3


ACTIVITATS i HORARIS

Activitat Curs/Edat Dies Hores

56,50 €/mes

Iniciació al món de la 
música

2n i 3r 
d’Infantil

Dilluns i Dimecres
o

Dimarts i Dijous

Torn: 13:15h a 13:45h

Piano
i lectura musical

1r i 2n de 
Primària

Dilluns i Dimecres
o

Dimarts i Dijous

Torn: 13:15h a 13:45h

Piano

A partir de 3r 
a 6è de 
Primària

Dilluns i Dimecres
            o 
Dimarts i Dijous

1r torn: 12:45h a 
13:15h
2n torn: 13:45h a 
14:15h

Divendres Torn: 12:55h a 13:55h
A partir de 1r 
de ESO

Dilluns i Dimecres Torn: 13:50h a 14:20h
Divendres Torn: 12:55h a 13:55h

Guitarra

A partir de 3r 
a 6è de 
Primària

Divendres Torn: 12:45h a 13:45h

A partir de 1r 
ESO

Divendres 1r torn: 12:45h a 
13:45h
2n torn: 13:45h a 
14:45h

Coordinador de les activitats: Joan Ensenyat.
Per més informació o consultar possibilitat d’altres combinacions de dies i horaris,
poden telefonar de dilluns a divendres de 17:30 a 18:30h al 971738808.
Forma de pagament: Rebut mensual domiciliat a la seva entitat bancària.
Inici de l’activitat: 1 d’octubre.
Finalitza: 31 de maig.


