Nous preus Escola de Música
> Matrícula del curs: 70 €
> Ensenyament reglat
LLENGUATGE MUSICAL
Sensibilització
1r. (Iniciació)
2n. (Preparatori)
3r. (I)
4t. (II)
5è. (III)
6è (IV)
Preparació proves d’accés

(1h LLM*)
1h i 3/4 h LLM+ 1/2 CC*
1h i 3/4 LLM +1/2 CC
1h i 3/4 LLM +1/2 CC
1h i 3/4 LLM + 1/2 CC+1/2 CI*
2h LLM + 1/2 CC + 1/2 CI
2h LLM+ 1/2 CC + 1/2 CI

30 €
35 €
45 €
45 €
45 €
50 €
50 €
50 €

*Les hores són setmanals. LLM= Llenguatge Musical CC= Cant Coral CI= Conjunt Instrumental
INSTRUMENT (per a alumnes que fan llenguatge)
30 minuts
45 minuts
60 minuts

45 €
60 €
70 €

> Ensenyament no reglat
INSTRUMENT
30 minuts
45 minuts
60 minuts

55 €
70 €
80 €

Classes Col·lectives
Llenguatge musical per a joves i adults
Combos (música moderna)

35 €
50 €

Conjunt Instrumental		

35 €

Nota: a les quotes mensuals s’aplicarà el 20% de descompte si hi ha més
d’un membre de la mateixa família. No s’aplicarà en canvi per a la matricula.

Ho organitza:

Ho gestiona:

Curs 2018 - 2019

NOU CURS 2018-2019

L’empresa la Mercè Rècords S.L., continuarà
gestionant l’escola de música i continuarà oferint el servei amb el mateix claustre de professors d’aquest curs utilitzant la metodologia Dalcroze.

comprensible per a l’alumne.
Els alumnes passaran per diferents estils musicals i al mateix temps també crearan la seva
pròpia música treballant la improvisació.

Es vol continuar oferint una formació i educació
integral a tots els alumnes per tal de potenciar el
nivell musical i artístic de l’alumnat. Amb la metodologia Dalcroze s’introdueix els conceptes
bàsics del llenguatge musical de forma natural.
Arriben al coneixement a través de l’emoció,
l`expressió corporal, la presa de consciència del
que hem viscut i finalment l’anàlisi conceptual.

LES AGRUPACIONS CORALS I INSTRUMENTALS DE SEMC

NIVELLS
Sensibilització musical (P3, P4 i P5 )
L’objectiu d’aquests cursos és sensibilitzar musicalment als nens/es de 3, 4 i 5 anys a través
de la metodologia Dalcroze i utilitzant històries,
contes, cançons, instruments de percussió i diferents estils musicals adequats a la seva edat
perquè ho visquin a nivell corporal, motriu i vocal.

Grau Elemental – programa reglat
( de 6 a 12 anys)
Al SEMC prioritzem una formació activa, integral i transversal basada en la practica musical.
La finalitat és despertar l’atenció i l’interès de
l’alumnat, així com afavorir la creativitat, la improvisació, l’atenció, la concentració i potenciar
el sentir-se part d’un grup a través del cant coral,
el conjunt instrumental i les classes de llenguatge musical.

INSTRUMENT
L’equip pedagògic del SEMC vol que estudiar
un instrument sigui de forma activa i vivencial.
S’estimula la imaginació per aprendre a tocar de
forma expressiva i que siguin capaços de viure
amb el cos i amb l’instrument allò que estan interpretant.
Els professors busquen diferents recursos pedagògics com les metàfores, les imatges, els
colors, les textures, per fer les classes més dinàmiques i engrescadores. D’aquesta forma es
realitza el treball tècnic de l’instrument amb una
clara intenció expressiva i musical, molt més

L’equip pedagògic dóna molta importància a les
activitats en grup perquè millora l’aprenentatge
de l’alumne i potencia l’autoestima de l’alumnat
perquè se senten part d’un grup i la seva aportació instrumental o vocal és important per a la
resta del grup.

Les Corals
Les corals de grau elemental s’integren dins el currículum dels estudis del centre. L’objectiu principal
és treballar l’afinació, la respiració i l’oïda. A través
del cant coral assolim totes les competències derivades de la pràctica de l’estudi musical i es treballen objectius comuns a totes les àrees.

Grups instrumentals
Els objectius dels grups instrumentals és posar
en practica tot el que s’aprèn a les classes d’instrument i desenvolupar competències com la
comprensió de les dinàmiques d’assaig, el respecte, la convivència i la tolerància.

La Banda
Aquest curs 2018-2019 des del SEMC es vol
promocionar la creació de la Banda de l’escola de música de Caldes. On es vol potenciar la
convivència, el respecte entre els companys i el
treball dins d’un gran grup.

AUDICIONS I CONCERTS
Des de el SEMC es vol promoure audicions, concerts, trobades d’escoles de música, intercanvis,
etc. Amb els concerts els nens/es aprenen a interpretar davant del públic, a controlar els nervis,
estan més motivats i milloren l’autoestima.

ESTUDIS NO REGLATS- ESTUDIS A LA
“CARTA”
Per aquells alumnes joves i adults que volen
despertar l’interès per la música, disposen de
poc temps per estudiar o prefereixen un ensenyament més lliure a nivell amateur. El SEMC
posa a la seva disposició les següents assignatures:
• Llenguatge musical
• Instruments 30 minuts, 45 minuts o 60 minuts
• Combos de música moderna
• Cambra de música clàssica.

Sorteig de l’ordre de matriculació:
9 de juliol (el llistat es podrà consultar a la pàgina web de l’escola i a la
cartellera de la Biblioteca municipal,
el dia 10 de juliol). A partir de la lletra
que hagi sortit sortejada s’assignarà
per ordre alfabètic del cognom dels
alumnes preinscrits els dies i hores
per a la matrícula i la tria d’instrument.

PREINSCRIPCIONS I
MATRÍCULES:
PREINSCRIPCIONS:
Del 25 de juny al 5 de juliol
Per a tots els alumnes que aquest
curs estan matriculats a l’escola de
música de Caldes -SEMC i per a tots
aquells alumnes nous que vulguin
incorporar-s’hi.
> On-line:
www.caldesdemalavella.cat/semc
(només aquells que tinguin certificat digital).

> Presencial:
Recollint i entregant el full de preinscripció a l’Oficina de Turisme (C./
Vall-llobera, s/num., de dilluns a divendres, en horari de 10 a 14 h).
MATRICULACIÓ:
De l‘11 al 13 de juliol
Presencial (per a tots els alumnes
que han fet la preinscripció a l’Escola de Música de Caldes -SEMC-). A
l’Oficina de Turisme, de 16 a les 20
h. (accés per la pl. de l’Ajuntament
vell). S’aprofitarà per a la tria d’horaris
d’instrument.
REUNIÓ INFORMATIVA:
Divendres, 7 de setembre, a les
20:30 h al Casino municipal (c. J.
Verdaguer, s/núm.) .
DUBTES INFORMATIUS:
En cas de dubte, consulteu-nos per
correu electrònic a l’adreça següent:
semc@caldesdemalavella.cat
ycmusica@hotmail.com (coordinadora
escola de música) o al telèfon 649 40
22 46.

