
Oferta Educativa

Primer contacte amb la música. Programa A.

4

anys

(P4)

PC A1

2 sessions setmanals  de ½  hora

5

anys

(P5)

PC A2

2 sessions setmanals

de ½  hora

Cant

coral

½ hora el

mateix

dia

Aprenentatge bàsic. Programa B.

6 anys

(EP1)

Llenguatge musical B1 (*)

2 sessions setmanals  de ¾ d'hora

Cant coral

½ hora el mateix dia

7 anys

(EP2)

Llenguatge musical

B2

2 sessions setmanals

de ¾ d'hora

Instrument (*).

Una sessió  de ½ hora

setmanal

Cant coral

3/4 hora el mateix dia

(*) A sis anys tots els alumnes poden conèixer els diferents instruments oferts. Mitjançant les sessions de

presentació que ofereix cada professor especialista es procura facilitar la tria d'instrument.



Aprofundiment. Programa C.

8 anys

(EP3) Llenguatge musical C1 i C2

Dues sessions setmanals   de ¾

d'hora

Cant coral

1 hora el

mateix dia

Instrument.

Una sessió  de ½ hora

setmanal

Sessions

col·lectives

d'instruments9 anys

(EP4)

10

anys

(EP5)

Llenguatge musical C3 i C4

Dues sessions setmanals  d'una

hora

Col·lectives

d'instruments

___

Conjunt

instrumental

___

Acompanyament

___

Combo

___

Orquestra

11

anys

(EP6)

Instrument.

Els alumnes que aspiren

a realitzar la prova de

pas de nivell: una sessió

setmanal de 40 minuts



Expertesa. Programa D. (Professionalitzador)

A partir  d’aquest  moment  l’oferta  es diversifica  per adaptar-se millor  a les necessitats  de  cada alumne,

sempre segons el consell dels professors. Es poden distingir clarament dos itineraris:

• Itinerari professionalitzador: s'ofereixen els cursos 1 a 4 del Nivell Professionalitzador dels 6 que

venen determinats per les disposicions del Departament d'Educació de la Generalitat.

12 anys

(ESO1)

Llenguatge

musical i

Harmonia

D1 - D4

-

Llenguatge

musical i

Harmonia

Moderna

D1 – D4

Instrument.

Una sessió setmanal

de 40 minuts

Cambra

(Obligatòria

2 cursos dins

del cicle)

___

Conjunt

instrumental

___

Combo

Optativa de cant

coral

___

Acompanyament

___

Col·lectives

d'instrument

13 anys

(ESO2)

Instrument.

Una sessió setmanal

de 50 minuts

14 anys

(ESO3)

15 anys

(ESO4)

• Itinerari alternatiu: Segons el grau de dedicació i  les capacitats de cada alumne se segueix un

programa obert i optatiu, amb ½ hora d'instrument setmanal.

• Grups  instrumentals: Els  alumnes  poden  formar  part  de  les  diferents  agrupacions  instrumentals

vinculades a l'escola: grups de cambra, combos, classes col·lectives, Ensemble de Guitarres de Manlleu, i

fins i tot accedir per mitjà de l'escola a la Big Band de Manlleu.
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