
 

 

Què oferim a l’Escola Municipal de Música?
 
Pels més petits a partir de 3 anys: 
 

PROGRAMA ACTIVITAT 

PRIMER CONTACTE SENSIBILITZACIÓ 
Primer contacte amb la música, treballant des de la creativitat, el 
experimentació i la descoberta del so.

INICIACIÓ 

INICIACIÓ 1 
Desenvolupament auditiu, cançons, audicions, i ritme i moviment, partint de la 
sensorialitat i l'experimentació sonora.

INICIACIÓ 2 

INICIACIÓ 3 - RODA 
D'INSTRUMENTS 

Es dóna continuïtat al treball fet i s'introdueix el treball pre
grafia, presentant i provant els instruments de l'escola.

 
 
  

 
 
 
 
 
  

 OFERTA GENERAL EMUMM 

Què oferim a l’Escola Municipal de Música? 

DESCRIPCIÓ 

Primer contacte amb la música, treballant des de la creativitat, el moviment, la 
experimentació i la descoberta del so. 

Desenvolupament auditiu, cançons, audicions, i ritme i moviment, partint de la 
sensorialitat i l'experimentació sonora. 

Es dóna continuïtat al treball fet i s'introdueix el treball pre-instrumental i la pre-
grafia, presentant i provant els instruments de l'escola. 

                                                                                 

 
FERTA GENERAL EMUMM - CURS 2018-2019 

 

ANY DE NAIXEMENT / EDAT PLACES 

Nascuts el 2015 12 

Nascuts el 2014 12 

Nascuts el 2013 12 

Nascuts el 2012 12 

 



 
 OFERTA GENERAL EMUMM - CURS 2018-2019 

 
 

A partir de 7 anys: 
 

Instruments que oferim: Trompeta, flauta travessera, saxo, clarinet, violoncel, violí, piano, guitarra, guitarra elèctrica cant i bateria i percussió 
(possibilitat de llogar l’instrument a l’escola) 

 

FORMACIÓ BÀSICA 

FORMACIÓ BÀSICA 1r cicle 
Es treballen competències musicals bàsiques a través de la creativitat, el cor i 
l'instrument 

 
Nascuts el 2011 i el 2010 30 

 

FORMACIÓ BÀSICA 2n cicle  
Amb prova de nivell 

Es dóna continuïtat i es consoliden les habilitats bàsiques. S'introdueix la 
pràctica del propi instrument en un conjunt instrumental.  
Optativa: Cor 

Nascuts a partir de l’any 2009 

36 

 
FORMACIÓ BÀSICA 3r cicle  
 
Amb prova de nivell 

S'aprofundeix en l'aprenentatge de l'instrument i es posen en pràctica els 
continguts apresos a través de la creació d'arranjaments i amb la participació 
en conjunts instrumentals. 
 
Optatives: Cor, conjunt i instrument. 

15 

FORMACIÓ 
AVANÇADA 

FORMACIÓ AVANÇADA 1 
 
Amb prova de nivell 

Adreçat a l’alumnat que tingui un nivell bàsic assolit, que vulgui mantenir-se 
musicalment actiu i adquirir nous coneixements i habilitats musicals de manera 
més intensa.  
 
Optatives: Cor, conjunt i instrument. 

A partir de 12 anys 12 

 
 

 
A partir de 10 anys, joves i adults 

CONJUNTA'T! 
 

JOVES I ADULTS 
 

CONJUNT INSTRUMENTAL: 
banda, orquestra, 
ensembles, combos... 

Treball de les competències musicals a través de la pràctica col·lectiva amb el 
propi instrument i/o amb els de l'escola i la veu, participant a la Banda, les 
orquestres, ensembles i combos. 
 
Optativa: Instrument 

A partir de 10 anys 15 

A partir de 18 anys 15 

CORS 
Formacions estables i obertes a tothom. Es treballarà la tècnica vocal, el 
desenvolupament de l'oïda, el moviment i un repertori de cançons de diversos 
estils. 
 
Optativa: Instrument 

A partir de 10 anys 15 

A partir de 18 anys 25 

Grup vocal A CAPELLA A partir de 13 anys 8 

 


