GUIA DE PREINSCRIPCIÓ curs 2020-2021

Aquest document vol ser una guia per explicar les novetats de cada curs que us
trobareu al “resguard de preinscripció” que podreu veure al Gwido quan s’obri el
període de preinscripció.
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Projecte Llar d’infants (P0, P1, P2)
Desenvolupem un projecte que té com a objectiu portar la música dintre de la
Llar d'Infants: promovem el contacte directe amb tot un Univers musical adaptat
als nens i nenes a través de sessions setmanals a tots els nivells: nadons, P1 i P2.
Fem participar els pares i/o cuidadors amb sessions obertes quadrimestrals
dintre la Llar.
Donem eines musicals de capacitació formant musicalment les mestres de la Llar
dels diferents nivells educatius.

Música i Moviment (P3)
Activitat extraescolar que oferim via l’AMPA de l’Escola Pública Mare de Déu del
Remei al mateix recinte escolar.
L'activitat es realitza setmanalment a les instal·lacions de l'escola Mare de Déu
del Remei i té com a objectiu despertar el sentit musical de cada nen/a a través
d'activitats lúdiques jugant amb els ritmes, els instruments i les cançons.

Sensibilització (P4, P5)
El programa Sensibilització consta de 2 cursos (P4 i P5) i inclou dues
assignatures: Música i Moviment i Coral Petits.
Música i Moviment (45 minuts): el nostre objectiu és donar l'oportunitat els més
petits de fer créixer la seva musicalitat, de desenvolupar el seu pensament
artístic, i sobretot de conservar la seva imaginació gaudint de la música i del
moviment; així desenvolupen l'escolta cap al món que els envolta i s'expressen
amb llenguatge artístic. És una forma de comunicació diferent i sensible i,
sobretot, poc a poc, aprenen a autoregular-se .
Coral Petits (45 minuts): l'objectiu és iniciar-se en la música coral infantil des del
punt de vista de l'experimentació amb el Cos i la Veu com un tot, considerant el
fet de cantar junts com un valor molt important pel desenvolupament dels
infants.
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Iniciació 1 (1r primària)
El programa Iniciació consta de 2 cursos i inclou 3 assignatures: Llenguatge
musical, Orquestra Suzuki i Coral Petits.
Llenguatge musical (45 minuts): bases del llenguatge musical.
Orquestra Suzuki (45 minuts): és una iniciació als petits instruments. Està
relacionada a nivell de continguts amb llenguatge musical i s’hi posen a la
pràctica els coneixements apresos amb instruments musicals senzills com
melòdica, xilòfons i petita percussió.
Coral Petits (45 minuts): iniciació al món del cant coral.
Cap a final de curs, es farà la roda d’instruments on els alumnes veuran tots els
instruments que s’ofereixen a l’escola perquè en puguin triar un el curs vinent.

Iniciació 2 (2n primària)
Segon curs del programa Iniciació amb les assignatures: Llenguatge musical,
Orquestra Suzuki, Coral Petits i Instrument.
Llenguatge musical (45 minuts): bases del llenguatge musical.
Orquestra Suzuki (45 minuts): és una iniciació als petits instruments. Està
relacionada a nivell de continguts amb llenguatge musical i s’hi posen a la
pràctica els coneixements apresos amb instruments musicals senzills com
melòdica, xilòfons i petita percussió.
Coral Petits (45 minuts): iniciació al món del cant coral.
Instrument: en aquest curs s’escull l’instrument i es comença a fer classes de
l’instrument escollit. Preferentment es faran classes col·lectives de 45 minuts. Si
no és possible es faran 30 minuts individuals.
Els instruments que oferim a l’EMMA són: piano, guitarra, flauta, saxòfon,
clarinet, trompeta, trombó, bateria i violí.
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Bàsic 1 (3r primària)
Primer curs del programa Bàsic que consta de 4 cursos i inclou les assignatures:
Llenguatge musical, LabOrquestra, Coral Mitjans, Instrument i Conjunt
Instrumental.
Llenguatge musical (45 minuts): bases del llenguatge musical.
LabOrquestra (45 minuts): relacionada a nivell de continguts amb llenguatge
musical, s’hi posen a la pràctica els coneixements apresos amb instruments
musicals senzills.
Coral Mitjans (45 minuts): cant coral.
Instrument: classe col·lectiva de 45 minuts.
Conjunt Instrumental (45 minuts): depenent de l’instrument, l’alumne
s’incorpora a un conjunt. Opcions: conjunt de pianos (en el cas dels pianistes),
conjunt de guitarres (en el cas dels guitarristes) i banda (en el cas de la resta).
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Bàsic 2 (4t primària)
Segon curs del programa Bàsic que consta de 4 cursos i inclou les assignatures:
llenguatge musical, LabOrquestra, Coral Mitjans, Instrument i Conjunt
Instrumental.
Llenguatge musical (45 minuts): bases del llenguatge musical.
LabOrquestra (45 minuts): relacionada a nivell de continguts amb llenguatge
musical, s’hi posen a la pràctica els coneixements apresos amb instruments
musicals senzills.
Coral Mitjans (45 minuts): cant coral.
Instrument: classe col·lectiva de 45 minuts.
Conjunt Instrumental (45 minuts): conjunt de pianos (en el cas dels pianistes),
conjunt de guitarres (en el cas dels guitarres) i banda (en el cas de la resta).
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Bàsic 3 (5è primària)
Tercer curs del programa Bàsic que consta de 4 cursos i inclou les assignatures:
llenguatge musical, LabOrquestra, Teatre Musical, Instrument i Conjunt
Instrumental.
Llenguatge musical (45 minuts): bases del llenguatge musical.
LabOrquestra (45 minuts): relacionada a nivell de continguts amb llenguatge
musical, s’hi posen a la pràctica els coneixements apresos amb instruments
musicals senzills.
Instrument: classe col·lectiva de 60 minuts o individual de 45 minuts.
Conjunt Instrumental (45 minuts): conjunt de pianos (en el cas dels pianistes),
conjunt de guitarres (en el cas dels guitarres) i banda (en el cas de la resta).
Teatre Musical (45 minuts): transforma l’assignatura de coral amb una de
musical on el cant hi és protagonista però també altres instruments, diàlegs,
solos, elements de producció,...
En aquest curs es dona la possibilitat d’escollir un 2n instrument opcionalment
(45 minuts col·lectiva o 30 minuts individual).
Des de l’escola, ho recomanem a qui pugui i vulgui: un 2n instrument amplia
molt el camp musical i les possibilitats de l’alumne, i és molt agraït perquè té
una corba d’aprenentatge molt més ràpida que el 1r instrument.
Els instruments que oferim a l’EMMA són: piano, guitarra, flauta, saxòfon,
clarinet, guitarra elèctrica, acordió, trompeta, trombó, bateria, violí i veu.
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Bàsic 4 (6è primària)
Quart i últim curs del programa Bàsic que inclou les assignatures: llenguatge
musical, LabOrquestra, Teatre Musical, Instrument i Conjunt Instrumental.
Llenguatge musical (45 minuts): bases del llenguatge musical.
LabOrquestra (45 minuts): relacionada a nivell de continguts amb llenguatge
musical, s’hi posen a la pràctica els coneixements apresos amb instruments
musicals senzills.
Instrument: classe col·lectiva de 60 minuts o individual de 45 minuts.
Conjunt Instrumental (45 minuts): conjunt de pianos (en el cas dels pianistes),
conjunt de guitarres (en el cas dels guitarres) i banda (en el cas de la resta).
Teatre Musical (45 minuts): transforma l’assignatura de coral amb una de
musical on el cant hi és protagonista però també altres instruments, diàlegs,
solos, elements de producció,...
En aquest curs es dona la possibilitat d’escollir un 2n instrument opcionalment
(45 minuts col·lectiva o 30 minuts individual).
Des de l’escola, ho recomanem a qui pugui i vulgui: un 2n instrument amplia
molt el camp musical i les possibilitats de l’alumne, i és molt agraït perquè té
una corba d’aprenentatge molt més ràpida que el 1r instrument.
Els instruments que oferim a l’EMMA són: piano, guitarra, flauta, saxòfon,
clarinet, guitarra elèctrica, acordió, trompeta, trombó, bateria, violí i veu.
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Avançat 1 (1r secundària)
Primer curs del programa Avançat que inclou les assignatures: Songwriting,
Instrument Avançat i Combo. Opcionals: llenguatge Pas de Grau i Taller.
Songwriting (1 hora): assignatura de creativitat i composició on es consoliden i
amplien tots els coneixements adquirits. Es treballa la música tradicional i la
música actual.
Instrument Avançat: classe col·lectiva de 60 minuts o individual de 45 minuts.
Els instruments que oferim a l’EMMA són: piano, guitarra, flauta, saxòfon,
clarinet, guitarra elèctrica, acordió, trompeta, trombó, bateria, violí i veu.
Combo (1 hora): conjunt instrumental de música moderna/actual.
Llenguatge Pas de Grau (opcional): només per alumnes que volen accedir al
conservatori (45 minuts).
Taller (opcional): tallers col·lectius sobre diferents disciplines (45 minuts).
Consultar oferta.
Possibilitat de convalidar crèdits amb l’institut.
Amb 3 assignatures és la opció baixa de convalidació.
Escollint una 4a assignatura de les opcionals, es pot fer la opció completa de
convalidació.
Oferta de Tallers (curs 2020-2021)
Classe col·lectiva de 45 minuts setmanals.
- “Piano per a no pianistes”: taller de piano per a altres instrumentistes. El
piano és l’instrument complementari per excel·lència (horari: dijous de 16h
a 16:45h).
- “Bateria per a no bateries”: taller de bateria per a altres instrumentistes.
Ideal per a pianistes (horari: dijous de 16:45h a 17:30h).
- “Grup TradiFolk”: grup de música tradicional i folk. S’exploraran diferents
repertoris, gèneres i estils així com la improvisació vocal i instrumental
(horari: dimarts de 16:45h a 17:30h).
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Avançat 2 (2n secundària)
Segon curs del programa Avançat que inclou les assignatures: Songwriting,
Instrument Avançat i Combo. Opcional: Taller.
Songwriting (1 hora): assignatura de creativitat i composició on es consoliden i
amplien tots els coneixements adquirits. Es treballa la música tradicional i la
música actual.
Instrument Avançat: classe col·lectiva de 60 minuts o individual de 45 minuts.
Els instruments que oferim a l’EMMA són: piano, guitarra, flauta, saxòfon,
clarinet, guitarra elèctrica, acordió, trompeta, trombó, bateria, violí i veu.
Combo (1 hora): conjunt instrumental de música moderna/actual.
Taller (opcional): tallers col·lectius sobre diferents disciplines (45 minuts).
Consultar oferta.
Possibilitat de convalidar crèdits amb l’institut.
Amb 3 assignatures és la opció baixa de convalidació.
Escollint una 4a assignatura de les opcionals, es pot fer la opció completa de
convalidació.
Oferta de Tallers (curs 2020-2021)
Classe col·lectiva de 45 minuts setmanals.
- “Piano per a no pianistes”: taller de piano per a altres instrumentistes. El
piano és l’instrument complementari per excel·lència (horari: dijous de 16h
a 16:45h).
- “Bateria per a no bateries”: taller de bateria per a altres instrumentistes.
Ideal per a pianistes (horari: dijous de 16:45h a 17:30h).
- “Grup TradiFolk”: grup de música tradicional i folk. S’exploraran diferents
repertoris, gèneres i estils així com la improvisació vocal i instrumental
(horari: dimarts de 16:45h a 17:30h).
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Avançat 3 (3r secundària)
Tercer curs del programa Avançat que inclou les assignatures: Producció
musical, Instrument Avançat i Combo. Opcional: Taller.
Producció musical (1 hora): s’ensenya a treballar amb àudio digital, fer
enregistraments, elements d’un home Studio, producció de música
electrònica,...
Instrument Avançat: classe col·lectiva de 60 minuts o individual de 45 minuts.
Els instruments que oferim a l’EMMA són: piano, guitarra, flauta, saxòfon,
clarinet, guitarra elèctrica, acordió, trompeta, trombó, bateria, violí i veu.
Combo (1 hora): conjunt instrumental de música moderna/actual.
Taller (opcional): tallers col·lectius sobre diferents disciplines (45 minuts).
Consultar oferta.
Possibilitat de convalidar crèdits amb l’institut.
Amb 3 assignatures és la opció baixa de convalidació.
Escollint una 4a assignatura de les opcionals, es pot fer la opció completa de
convalidació.
Oferta de Tallers (curs 2020-2021)
Classe col·lectiva de 45 minuts setmanals.
- “Piano per a no pianistes”: taller de piano per a altres instrumentistes. El
piano és l’instrument complementari per excel·lència (horari: dijous de 16h
a 16:45h).
- “Bateria per a no bateries”: taller de bateria per a altres instrumentistes.
Ideal per a pianistes (horari: dijous de 16:45h a 17:30h).
- “Grup TradiFolk”: grup de música tradicional i folk. S’exploraran diferents
repertoris, gèneres i estils així com la improvisació vocal i instrumental
(horari: dimarts de 16:45h a 17:30h).
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Avançat 4 (4t secundària)
Quart curs del programa Avançat que inclou les assignatures: Producció musical,
Instrument Avançat i Combo. Opcional: Taller.
Producció musical (1 hora): s’ensenya a treballar amb àudio digital, fer
enregistraments, elements d’un home Studio, producció de música
electrònica,...
Instrument Avançat: classe col·lectiva de 60 minuts o individual de 45 minuts.
Els instruments que oferim a l’EMMA són: piano, guitarra, flauta, saxòfon,
clarinet, guitarra elèctrica, acordió, trompeta, trombó, bateria, violí i veu.
Combo (1 hora): conjunt instrumental de música moderna/actual.
Taller (opcional): tallers col·lectius sobre diferents disciplines (45 minuts).
Consultar oferta.
Possibilitat de convalidar crèdits amb l’institut.
Amb 3 assignatures és la opció baixa de convalidació.
Escollint una 4a assignatura de les opcionals, es pot fer la opció completa de
convalidació.
Oferta de Tallers (curs 2020-2021)
Classe col·lectiva de 45 minuts setmanals.
- “Piano per a no pianistes”: taller de piano per a altres instrumentistes. El
piano és l’instrument complementari per excel·lència (horari: dijous de 16h
a 16:45h).
- “Bateria per a no bateries”: taller de bateria per a altres instrumentistes.
Ideal per a pianistes (horari: dijous de 16:45h a 17:30h).
- “Grup TradiFolk”: grup de música tradicional i folk. S’exploraran diferents
repertoris, gèneres i estils així com la improvisació vocal i instrumental
(horari: dimarts de 16:45h a 17:30h).
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Bàsic Jove 1 (a partir de 12 anys sense formació musical)
Primer curs del programa Bàsic Jove que inclou les assignatures: Instrument.
Opcional: Llenguatge musical jove, Combo, Taller.
Instrument: classe col·lectiva de 60 minuts o individual de 45 minuts.
Els instruments que oferim a l’EMMA són: piano, guitarra, flauta, saxòfon,
clarinet, guitarra elèctrica, acordió, trompeta, trombó, bateria, violí i veu.
Llenguatge musical jove (1 hora): llenguatge musical condensat per a joves.
Combo (1 hora): conjunt instrumental de música moderna/actual.
Taller (opcional): tallers col·lectius sobre diferents disciplines (45 minuts).
Consultar oferta.
Possibilitat de convalidar crèdits amb l’institut.
Amb 3 assignatures és la opció baixa de convalidació.
Escollint una 4a assignatura de les opcionals, es pot fer la opció completa de
convalidació.
Oferta de Tallers (curs 2020-2021)
Classe col·lectiva de 45 minuts setmanals.
- “Piano per a no pianistes”: taller de piano per a altres instrumentistes. El
piano és l’instrument complementari per excel·lència (horari: dijous de 16h
a 16:45h).
- “Bateria per a no bateries”: taller de bateria per a altres instrumentistes.
Ideal per a pianistes (horari: dijous de 16:45h a 17:30h).
- “Grup TradiFolk”: grup de música tradicional i folk. S’exploraran diferents
repertoris, gèneres i estils així com la improvisació vocal i instrumental
(horari: dimarts de 16:45h a 17:30h).
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Bàsic Jove 2 (a partir de 12 anys sense formació musical)
Segon curs del programa Bàsic Jove que inclou les assignatures: Instrument.
Opcional: Llenguatge musical jove, Combo, Taller.
Instrument: classe col·lectiva de 60 minuts o individual de 45 minuts.
Els instruments que oferim a l’EMMA són: piano, guitarra, flauta, saxòfon,
clarinet, guitarra elèctrica, acordió, trompeta, trombó, bateria, violí i veu.
Llenguatge musical jove (1 hora): llenguatge musical condensat per a joves.
Combo (1 hora): conjunt instrumental de música moderna/actual.
Taller (opcional): tallers col·lectius sobre diferents disciplines (45 minuts).
Consultar oferta.
Possibilitat de convalidar crèdits amb l’institut.
Amb 3 assignatures és la opció baixa de convalidació.
Escollint una 4a assignatura de les opcionals, es pot fer la opció completa de
convalidació.
Oferta de Tallers (curs 2020-2021)
Classe col·lectiva de 45 minuts setmanals.
- “Piano per a no pianistes”: taller de piano per a altres instrumentistes. El
piano és l’instrument complementari per excel·lència (horari: dijous de 16h
a 16:45h).
- “Bateria per a no bateries”: taller de bateria per a altres instrumentistes.
Ideal per a pianistes (horari: dijous de 16:45h a 17:30h).
- “Grup TradiFolk”: grup de música tradicional i folk. S’exploraran diferents
repertoris, gèneres i estils així com la improvisació vocal i instrumental
(horari: dimarts de 16:45h a 17:30h).
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Bàsic Jove 3 (a partir de 12 anys sense formació musical)
Tercer curs del programa Bàsic Jove que inclou les assignatures: Instrument.
Opcional: Producció musical, Combo, Taller.
Instrument: classe col·lectiva de 60 minuts o individual de 45 minuts.
Els instruments que oferim a l’EMMA són: piano, guitarra, flauta, saxòfon,
clarinet, guitarra elèctrica, acordió, trompeta, trombó, bateria, violí i veu.
Producció musical (1 hora): s’ensenya a treballar amb àudio digital, fer
enregistraments, elements d’un home Studio, producció de música
electrònica,...
Combo (1 hora): conjunt instrumental de música moderna/actual.
Taller (opcional): tallers col·lectius sobre diferents disciplines (45 minuts).
Consultar oferta.
Possibilitat de convalidar crèdits amb l’institut.
Amb 3 assignatures és la opció baixa de convalidació.
Escollint una 4a assignatura de les opcionals, es pot fer la opció completa de
convalidació.
Oferta de Tallers (curs 2020-2021)
Classe col·lectiva de 45 minuts setmanals.
- “Piano per a no pianistes”: taller de piano per a altres instrumentistes. El
piano és l’instrument complementari per excel·lència (horari: dijous de 16h
a 16:45h).
- “Bateria per a no bateries”: taller de bateria per a altres instrumentistes.
Ideal per a pianistes (horari: dijous de 16:45h a 17:30h).
- “Grup TradiFolk”: grup de música tradicional i folk. S’exploraran diferents
repertoris, gèneres i estils així com la improvisació vocal i instrumental
(horari: dimarts de 16:45h a 17:30h).
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Bàsic Jove 4 (a partir de 12 anys sense formació musical)
Quart curs del programa Bàsic Jove que inclou les assignatures: Instrument.
Opcional: Producció musical, Combo, Taller.
Instrument: classe col·lectiva de 60 minuts o individual de 45 minuts.
Els instruments que oferim a l’EMMA són: piano, guitarra, flauta, saxòfon,
clarinet, guitarra elèctrica, acordió, trompeta, trombó, bateria, violí i veu.
Producció musical (1 hora): s’ensenya a treballar amb àudio digital, fer
enregistraments, elements d’un home Studio, producció de música
electrònica,...
Combo (1 hora): conjunt instrumental de música moderna/actual.
Taller (opcional): tallers col·lectius sobre diferents disciplines (45 minuts).
Consultar oferta.
Possibilitat de convalidar crèdits amb l’institut.
Amb 3 assignatures és la opció baixa de convalidació.
Escollint una 4a assignatura de les opcionals, es pot fer la opció completa de
convalidació.
Oferta de Tallers (curs 2020-2021)
Classe col·lectiva de 45 minuts setmanals.
- “Piano per a no pianistes”: taller de piano per a altres instrumentistes. El
piano és l’instrument complementari per excel·lència (horari: dijous de 16h
a 16:45h).
- “Bateria per a no bateries”: taller de bateria per a altres instrumentistes.
Ideal per a pianistes (horari: dijous de 16:45h a 17:30h).
- “Grup TradiFolk”: grup de música tradicional i folk. S’exploraran diferents
repertoris, gèneres i estils així com la improvisació vocal i instrumental
(horari: dimarts de 16:45h a 17:30h).

