ESCOLA DE MÚSICA CURS 2020-2021
PETIT ESTEL LA NOVA - CEM
Objectius generals
•
•
•
•

Contribuir al desenvolupament general de l’infant i a les competències transversals
Despertar, estimular i fer viure el món de les emocions
Desenvolupar la sensibilitat i la musicalitat
Potenciar els valors que aporta la música per donar un ensenyament musical de qualitat, a
càrrec de professionals d’alt nivell musical i pedagògic

Nivells i Objectius específics
PÀRVULS MUSICALS
Sensibilització Musical, 1h a la setmana de 14h a 15h
Adreçat a nens de P4 i P5
En aquest nivell, partirem de les qualitats del so (timbre, alçada, llargada i intensitat) per anar
introduint els diferents conceptes musicals, sempre de manera sensorial i a través del joc, de
moviment i de cançons.

INICIACIÓ A LA MÚSICA
Llenguatge Musical (1h/setmana) i Instrument en grups reduïts combinat amb individual
Adreçat a nens de 1r i 2n de Primària
En aquest nivell, la introducció del Llenguatge Musical, amb la lectura i l’escriptura de les notes
musicals, es combina amb l’estudi de l’instrument, aspecte que donarà un gran impuls en
l’experiència musical dels nens i nenes. L’estona d’instrument és ampliable segons petició de
cada família i recomanació pedagògica.
Si hi ha nens que no tenen clar quin instrument voldrien tocar, poden començar sense
instrument, i començar el curs següent.

NIVELL BÀSIC
Llenguatge Musical (1h/setmana) i Instrument en grups reduïts combinat amb individual
Adreçats a nens i nenes de 3r a 6è de Primària que ja hagin realitzat un curs d’Iniciació a la
Música (Instrument i Llenguatge Musical), o els primers cursos del nivell bàsic.
Es tracta d’una formació musical que donarà a l’alumne una base sòlida per a créixer com a
persona i com a músic.

PREUS CURS 2020-2021
Període de matrícula: del 15 al 28 de juliol 2020
El curs s’iniciarà a l’octubre
Nivell

Matèries

Preus octubre a juny

Sensibilització Musical (P4 i P5)
Iniciació a la Música (1r i 2n)
SENSE INSTRUMENT*
Iniciació a la Música (1r i 2n)
AMB INSTRUMENT

1h/setm. de classe grupal

33€/mes (99€/trim)

1h/setm. de classe grupal

33€/mes (99€/trim)

Classe de d'iniciació musical grupal
+ Instrument en grup reduït*

83€/mes (249€/trim)

Nivell Bàsic (a partir de 3r)

Classe de llenguatge musical grupal
+ Instrument en grup reduït*

108€/mes (324€/trim)

Instrument individual 30min/setm.

Només per alumnes amb coneixements previs d’instrument i
llenguatge musical que cursin 5è o 6è

Quota de Matrícula anual i material de llenguatge musical

79,50€/mes

30€/any

Les quotes es carregaran de forma trimestral (preu del curs (preu mensual x 10mesos) entre 3 trimestres)
*Les classes d'instrument seran una combinació de formats entre grupal i individual, per tal d'enriquir
l'aprenentatge dels alumnes i la seva motivació, ja que el treball en petits grups és molt positiu en molts aspectes.
Si no és possible fer les classes en grup reduït, per temes organitzatius o de nivell dels alumnes inscrits, les classes
seran individuals, de la mateixa manera que ho seran quan els professors ho considerin i vulguin treballar
determinats aspectes individualment.

Notes importants:
- Els alumnes poden començar instrument a partir de 1r de Primària, però no és obligatori. És a dir, si no
tenen clar quin instrument escollir, poden esperar fins a 3r, i mentrestant anar fent base musical amb
el curs d’Iniciació a la Música.
- Les classes de música d’aquest curs començaran a l’octubre 2020. Rebreu els horaris al setembre a través de la
plataforma de gestió acadèmica Gwido del CEM (les famílies noves rebran l’accés).
- La realització de les classes d'instrument està subjecta a un mínim d'alumnes inscrits a aquell instrument, i al
mateix temps a disponibilitat de places de cada instrument.
- Recordem que aquesta activitat està pensada per alumnes que es queden a menjador, ja que requereix de certa
flexibilitat. No podem garantir horaris a mida pels alumnes que han de marxar a dinar a casa.
Tenim la sort, que l'escola adapta l'hora de menjar dels alumnes que fan música. Sense aquest factor no seria
possible organitzar els horaris de música. Per tant, tenen prioritat els horaris de música davant els torns
habituals de dinar de cada alumne amb els seus companys de classe. Es tenen en compte les edats a l'hora de
fer horaris de classe i també el temps que cada alumne/a necessita per menjar segons el seu ritme, per això les
primeres setmanes els horaris varien internament fins trobar la millor combinació per tots els alumnes. Per
exemple, els alumnes de 1r i 2n solen tenir música a primera hora i dinen després, independentment que el seu
grup classe d'escola ja hagi dinat o encara no.

ESCOLA DE MÚSICA Petit Estel La Nova - CEM
Inscripció curs 2020-2021
Aquest curs la inscripció es durà a terme del 15 al 28 de juliol 2020 de forma online.
Per a formalitzar el procés d'inscripció a l'Escola de Música del Petit Estel La Nova - CEM per al proper
curs, cal:
1. Omplir el formulari online que trobareu al següent link:
https://forms.gle/GCoAwmnj2i1n6eKh8
2. Dur a terme una transferència per l'import de la matrícula (30€) al següent número de compte:
BBVA ES23 0182 1786 1802 0020 0910
Un cop realitzats aquests dos passos caldrà també que envieu per email a secretaria@cem.cat el
comprovant de pagament de l'import de la matrícula.
IMPORTANT: Sense aquest comprovant no es considerarà efectiva la matrícula a l'escola.
Les classes de l'Escola de Música començaran el mes d'octubre 2020.
Si teniu qualsevol pregunta, no dubteu en posar-vos en contacte amb nosaltres!

