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Oferta educativa 2016-2017 

Per als més petits, de 4 a 7 anys: 
La formació musical esdevé, des de les primeres edats, un element de gran importància pel desenvolupament de les 

capacitats creatives i de socialització. Volem inspirar en els infants, nens i nenes de Roda de Ter, l’Esquirol i rodalies, 

l’amor per la música i la necessitat de relacionar-s’hi al llarg de la vida, ja sigui com a oient, com a intèrpret, o com a 

participant en un esdeveniment musical. 

 

PROGRAMA EDUCATIU SESSIONS/CONTINGUTS 
MATRÍCULA 

(anual) 
QUOTA 

(mensual) 

Sensibilització 1 
Alumnes de 4 anys (P4) 

 1 sessió setmanal  de 45 minuts  22€ 21,11€ 

Sensibilització 2 
Alumnes de 5 anys (P5) 

 2 sessions setmanals 
Sensibilització - 45' 

22€ 31,35€ 
Cor - 45’ 

Iniciació 1 
Alumnes de 6 anys (1r P) 

 3 sessions setmanals 

 

Música i moviment - 45' 

46,20 € 48,60€ Roda d’instruments -  45' 

Cor - 45' 

Iniciació 2 
Alumnes de 7 anys (2n P) 

 4 sessions setmanals  

Música i moviment  - 45' 

46,20€ 58,75€ 
Cor - 45' 

Instrument - 45' en grup de 2 o 3 alumnes 

Conjunt Orff - 45' 

Formació Bàsica, a partir de 8 anys: 
A l’Escola de Música, els nens i nenes de 8 a 11 anys podran tocar un instrument i fer música des de la pràctica i  

l’experimentació activa. Fer música en grup és, a més de divertit i lúdic, una bona manera de potenciar el treball 

cooperatiu i en equip. D’aquesta manera l’aprenentatge esdevé motivador i es construeix entre tots. Tant si ja han fet 

música com si no, si volen tocar un instrument en un conjunt i en una orquestra, cantar en un cor... 

 

PROGRAMA SESSIONS CONTINGUTS 
MATRÍCULA 

(anual) 

QUOTA 
(mensu

al) 

Formació Bàsica 1r cicle 
 

Alumnes de 8 i 9 anys (3r i 

4rt) 

3 sessions setmanals 

(2h 15-30’) 

Instrument - 45' en grup de 2 o 3 alumnes 

46,20€ 61,06€ Cor - 45' 

Conjunt instrumental - 1h 

 

 

 

PROGRAMA MODALITAT SESSIONS CONTINGUTS 
MATRÍCULA 

(anual) 
QUOTA 

(mensual) 

Formació Bàsica 
2n cicle 

 
Alumnes de 10 i 

11 anys  

(5è i 6è) 

A 
5 sessions 

setmanals 

(4h 15’) 

Instrument - 45' en grup de 2 o 3 alumnes 

46,20€ 77,83€ 

Cor - 1h 

Conjunt instrumental - 1h 

Cambra / combo - 45' 

Llenguatge Musical - 45' 

B 

4 sessions 

setmanals 

(3h 15’) 

Instrument - 45' en grup de 2 o 3 alumnes 

46,20€ 70,50€ 
Cor - 1h 

Conjunt instrumental (1h) 

Llenguatge Musical - 45' 

2n instrument Possibilitat d’afegir-lo a la modalitat A i B del 2n cicle de Formació Bàsica Gratuïta 34,80€ 
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Formació Avançada: 

Si ja toques un instrument i cerques una formació musical d’aprofundiment tècnic, teòric i pràctic amb el teu instrument 

i vols seguir tocant l’instrument en diferents grups, conjunts o orquestres de nivell avançat. Fent música en grup les 

dinàmiques que es generen són més riques i permeten el treball en equip, fomenten el respecte i l’escoltar al company,  

la interacció amb el llenguatge no verbal... en definitiva, permet desenvolupar un seguit de competències essencials per 

a “fer música amb altres músics”. Aquest programa és per als joves a partir de 12 anys que ja toquen un instrument. 

Els alumnes de Formació Avançada han de participar en la major part de les activitats organitzades per l’escola i 

dirigides a aquest programa. 

PROGRAMA MODALITAT SESSIONS CONTINGUTS 
MATRÍCULA 

(anual) 
QUOTA 

(mensual) 

Formació 
Avançada 1r 

cicle 

A 
5 sessions setmanals 

(4h) 

Arranjaments i transcripció – 45’ 

46,20€ 83,87€ 

Cambra/combo – 45’ 

Conjunt instrumental – 1h 

Instrument – ràtio mínima de 30’ per alumne 

Optativa a escollir: Improvisació o Cor jove – 1h 

B 
4 sessions setmanals 

(3h) 

Arranjaments i transcripció – 45’ 

46,20€ 78,82€ 
Conjunt instrumental (1h) 

Instrument – ràtio mínima de 30’ per alumne 

Cor jove – 1h 

 2n instrument Possibilitat d’afegir-lo a qualsevol de les modalitats Gratuïta 34,80€ 

Formació 
Avançada 2n 

cicle 

A 
6 sessions setmanals 

(5h) 

Consciència auditiva – 45’ 

46,20€ 107,90€ 

Harmonia i arranjaments – 45’  

Cambra/combo – 45’  

Conjunt instrumental – 1h 

Instrument – ràtio mínima de 45’ per alumne 

Optativa a escollir: Improvisació o Cor jove – 1h 

B 
5 sessions setmanals 

(4h) 

Consciència auditiva – 45’ 

46,20€ 84,96€ 

Harmonia i arranjaments – 45’ 

Conjunt instrumental (1h) 

Instrument – ràtio mínima de 45’ per alumne 

Cor jove – 1h 

 2n instrument Possibilitat d’afegir-lo a qualsevol de les modalitats Gratuïta 30€ 
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Música a Mida, a partir de 12 anys: 

Tria la teva formació musical “a la carta”. Oberta a tothom a partir de 12 anys (excepte cor i  conjunt instrumental), sense 

límit d’edat i sense necessitat de tenir cap tipus de formació musical prèvia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OFERTA INSTRUMENTAL 
(subjecta a disponibilitat de places) 

Flauta travessera Violí Guitarra elèctrica 

Clarinet Viola Bateria i percussió 

Saxo Violoncel Baix elèctric 

Trompa Contrabaix Cant modern 

Trompeta Guitarra clàssica Acordió diatònic 

Trombó Piano  

 

 
 

PROGRAMA ASSIGNATURES DURADA 
MATRÍCULA 

(anual) 
QUOTA 

(mensual) 

Música a Mida   a 
partir de 12 anys 

 
(excepte cors i 

grups 
instrumentals) 

INSTRUMENT  

Instrument (1 alumne) 30’ setmana 46,20€ 58,00€ 

Instrument en grup (2 o 3 alumnes) 45’ setmana 46,20€ 52,46€ 

CORS 

Cor 1 (5 a 7 anys) 45’ setmana 22€ 17,49€ 

Cor 2 (8 a 11 anys) 1h setmana 22€ 18,77€ 

Cor jove (de 12 a 18 anys) a Roda de Ter 1h setmana 22€ 18,77€ 

Cor d’Adults “Boira Blava” a Roda de Ter 1,5h setmana 22€ 21,32€ 

GRUPS INSTRUMENTALS 

Conjunt instrumental 1h setmana 22€ 23,88€ 

Cambra/combo 45’ setmana 22€ 29,43€ 

COL·LECTIVES 

Llenguatge musical  45’ setmana 22€ 20,47€ 

Arranjaments i transcripció  (amb requisits musicals previs) 45’ setmana 22€ 20,47€ 

Harmonia i arranjaments (amb requisits musicals previs) 45’ setmana 22€ 20,47€ 

Consciència auditiva 45’ setmana 22€ 20,47 

PAQUET D’ESTALVI 

Tria’n 3: instrument + 2 assignatures més (cors, grups 

instrumentals o col·lectives) 

2h a 2h 45’ 

setmana 
46,20€ 66,27€ 


