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PRESENTACIÓ  

 
 
 
 

L’Escola  Municipal  de  Música  de  Santa  Coloma  va  ser  creada  l’any            
1992  amb  la  voluntat  d’oferir  als  alumnes,  amb  perspectives          
professionals  o  sense,  uns  ensenyaments  musicals  de  qualitat,         
que  facin  possible  comprendre  i  gaudir  de  la  música          
individualment   i   en   grup.   
 
Així  mateix  fou  reconeguda  pel  Departament  d’Ensenyament  el         
curs  1996-1997,  amb  el  qual  manté  un  conveni.  Des  d’aleshores           
l’Escola  ha  anat  creixent  tant  en  nombre  d’alumnes  com  de           
professors  i  d’oferta  instrumental  �ins  al  dia  d’avui  en  què           
compta  amb  més  d’un  centenar  d’alumnes  i  10  professors  que           
imparteixen  classes  de  Llenguatge  Musical  i  �ins  a  13  instruments           
diferents.  Les  classes  d’instrument  són  individuals  i  també  es          
treballa  en  conjunts  instrumentals,  música  de  cambra  i  grups  de           
Combo.  
 
L’Escola  ofereix  ensenyaments  des  de  Sensibilització  �ins  a  Grau          
Mitjà  per  alumnes  de  4  a  16  anys.  També  ofereix  la  possibilitat  a              
joves  i  adults  de  fer  classes  de  Llenguatge  Musical,  Instrument,           
Música   de   Cambra,   Combo   i   Tècnica   de   la   Veu.   
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EQUIVALÈNCIA   AMB   ELS   ESTUDIS  

D’ENSENYAMENT   GENERAL   

 
 

En  aquest  quadre  podeu  veure  la  relació  entre  els  estudis           
d’Educació  Infantil,  Primària,  ESO  i  els  ensenyaments  musicals         
que   s’imparteixen   a   l’Escola   de   Música.  
 

ENSENYAMENT  
GENERAL  

ENSENYAMENT   MUSICAL  

INFANTIL  
 Sensibilització   4   anys  

Sensibilització   5   anys  

PRIMÀRIA  

Música   –   1r   

Música   –   2n  

 

Música   –   3r  

Música   –   4t  

Música   –   5è  

Música   –   6è  

ESO  

 1r   –   Grau   Mitjà/Nivell   Mitjà  

2n   –   Grau   Mitjà/Nivell   Mitjà  

3r   –   Grau   Mitjà/Nivell   Mitjà  

4t   –   Grau   Mitjà/Nivell   Mitjà  

A   partir   de   12   anys  Programa   D’ADULTS  
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PLANS   I   PROGRAMES   D’ENSENYAMENT  

PROGRAMES   EN   CONVENI   AMB   EL  
DEPARTAMENT   D’ENSENYAMENT  

 
Aquest  programes  són  els  que  s’inclouen  en  el  Conveni  amb  el            
Departament   d’Ensenyament.  
 

PROGRAMA   D’APRENENTATGE   BÀSIC  

 
Un  primer  contacte  amb  els  ensenyaments  musicals  pensat  per  a  nens          
i   nenes   a   partir   de   4   anys   (que   comencen   P4   d’Educació   Infantil).   
Consta   de   2   cursos   i   la   dedicació   horària   és   la   següent:  
 

CURS  LLENGUATGE   MUSICAL  
SENSIBILITZACIÓ  

4   ANYS  
1   h.   quinzenal   de   classe   col·lectiva  

SENSIBILITZACIÓ  
5   ANYS  

1   h.   quinzenal   de   classe   col·lectiva  

 
Iniciació  als  ensenyaments  musicals  pensat  per  a  alumnes  a  partir  de          
6  anys  (que  comencin  el  1r  curs  de  Primària).  Consta  de  2  cursos  i  la              
dedicació   horària   és   la   següent:  
 

CURS  LLENGUATGE   MUSICAL  INSTRUMENT  

MÚSICA   1r  2   h.  Roda   d’instruments   
30   min.   (Classe   col·lectiva)  

MÚSICA   2n  2   h.  30   min.(Classe   individual)   *  

*  L’Escola  de  Música  posa  instruments  a  disposició  dels  alumnes  que  ho             
necessitin.   
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PROGRAMA   D’APROFUNDIMENT  

 
Pensat   per   alumnes   a   partir   de   8   anys   d’edat.   
 
Consta   de   4   cursos    i   la   dedicació   horària   és   la   següent:  
 

CURS  
LLENGUATGE  

MUSICAL  
INSTRUMENT*  

(individual)  

Conjunt  
Instrumental  

(piano   no)  

Música   *  
de   Cambra  

MÚSICA  
3r  

2   h.   15   min.  45   min.  ---  ---  

MÚSICA  
4t   a   6è  

2   h.   15   min.  30   o   45   min.  45   min.  15   min.  
(només   pianistes)  

 
*  L’Escola  de  Música  posa  instruments  a  disposició  dels  alumnes  que  ho             
necessitin.  Els  alumnes  de  piano  poden  utilitzar-los  durant  els  dos           
primers  cursos  (Música  2n  i  Música  3r)  sempre  que  estiguin  disponibles  i             
la   resta   d’instrumentistes   només   durant   el   primer   curs.   
 
* Música  de  Cambra:  tots  els  alumnes  de  piano  (15  minuts  compartits             
amb   un   altre   alumne).  
 
 
 
OPCIONAL:  
 
Instrument  Addicional:  Tots  aquells  alumnes  que  tinguin  un  bon          
seguiment  podran  escollir  un  segon  instrument  a  partir  del  nivell  de            
Música   5è   (30   minuts   de   classe   individual).  
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   PROGRAMA   D’APRENENTATGE   AVANÇAT  
 
NIVELL   MITJÀ  
Continuació  dels  estudis  musicals  d’Aprofundiment,  pensat  per      
alumnes  d’edats  compreses  entre  12  i  16  anys  (estudiants  que  cursin          
ESO).   
Aquest  nivell  no  dóna  la  possibilitat  de  poder  accedir  a  un            
Conservatori  de  Grau  Professional.  Tampoc  compleix  el  nombre        
d’hores   necessari   per   accedir   al   reconeixement   de   crèdits.  

 
 
 
Consta   de   4   cursos   i   la   dedicació   horària   és   la   següent:  

LLENGUATGE  
MUSICAL  

INSTRUMENT  

Escollir-ne   una   de   les   tres  
Conjunt  

Inst.  
(piano   no)  

Música   *  
de   Cambra  

Combo   *  

45   min.  45   min.  45   min.  30   min.  45   min.  
 
 
* Música  de  Cambra:  tots  els  alumnes  de  piano  (30  minuts  compartits             
amb   un   altre   alumne).  
 
*    Combo:    per   als   alumnes   que   toquen   un   instrument   de   música   moderna.  
 
 
 
OPCIONAL:  
 
Instrument  Addicional  (opcional):  Tots  aquells  alumnes  que  desitgin         
aprendre  un  segon  instrument,  podran  escollir  30  o  45  minuts  de  classe             
individual.  
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GRAU   MITJÀ   
 
Continuació  dels  estudis  musicals  d’Aprofundiment  pensat  per  alumnes       
d’edats   compreses   entre   12   i   16   anys   (estudiants   que   cursin   ESO).   
Aquest  programa  dóna  la  possibilitat  d’accedir  a  un  Conservatori          
Professional  mitjançant  una  prova  d’accés,  i  al  reconeixement  de  crèdits          
a   la   ESO.  
 
Consta  de  6  cursos  (dels  quals  l’Escola  n’imparteix  4)  i  la  dedicació             
horària   és   la   següent:  
 

LLENGUATGE  
MUSICAL  

INSTRUMENT  
(individual)  

Conjunt   Inst.  
(piano   no)  

Música   *  
de   Cambra  

2   h.   15   min.  45   min.  45   min.  30   min.   (només  
pianistes)  

 
 
* Música  de  Cambra:  tots  els  alumnes  de  piano  (30  minuts  compartits             
amb   un   altre   alumne).  
 
 
OPCIONAL:  
 
Instrument  Addicional :  Tots  aquells  alumnes  que  tinguin  un  bon          
seguiment  podran  escollir  un  segon  instrument  (30  o  45  minuts  de  classe             
individual).  
 
 
Combo:  Assignatura optativa  per  als  alumnes  que  toquen  un  instrument           
de   música   moderna.  
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HORARIS   DE   LES   CLASSES   COL·LECTIVES  
 

SENSIIBILITZACIÓ  LLENGUATGE   MUSICAL  

4   i   5   anys  Dilluns:   17:15   a   18:15   (quinzenal)  
 
 

APRENENTATGE  
BÀSIC  

LLENGUATGE   MUSICAL  

MÚSICA   –   1r  Dilluns:   18:00   a   19:15  Dimecres:   18:00   a   18.45  

MÚSICA   –   2n  Dilluns:   18:45   a   20:00  Dimecres:   19:15   a   20:00  
 

APROFUNDIMENT  LLENGUATGE   MUSICAL  

MÚSICA   –   3r  Dilluns:   18:00   a   19:15  Dimecres   :   18:00   a   19:00  

MÚSICA   –   4t  Dilluns:   18:45   a   20:00  Dimecres:   19:00   a   20:00  

MÚSICA   –   5è  Dimarts:   18:00   a   19:00  Divendres:   18:00   a   19:15  

MÚSICA   –   6è  Dimarts:   19:00   a   20:00  Divendres:   18:45   a   20:00  
 
 

APRENENTATGE  
AVANÇAT  

LLENGUATGE   MUSICAL  

NIVELL   MITJÀ  Dimarts   18:00   a   18:45  
 

APRENENTATGE  
AVANÇAT  LLENGUATGE   MUSICAL  

GRAU   MITJÀ  

1r   GM  

Horaris   a   concretar  
 

2n   GM  

3r   GM  

4t   GM  
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NORMES   DE   MATRICULACIÓ  
(De   l’1   al   7   de   juliol   de   2020)  

 

Per   formalitza   la   matrícula   per   al   curs   2020   –   2021   és   necessari:  
 

NOUS   ALUMNES   
 

● Emplenar   el   formulari   per   a   NOUS   ALUMNES   on-line.  
● Completar  l’imprès  de  matrícula de  manera  presencial  a  l’Escola          

Municipal   de   Música    amb   cita   prèvia.  
● Fotogra�ia   mida   carnet   del   nou   alumne.  
● Per  alumnes  que  provinguin  d’altres  escoles  de  música,  certi�icat  acadèmic           

acreditatiu   del   nivell   assolit.  
● En  cas  de  família  nombrosa  o  monoparental,  fotocòpia  del  carnet  (es  pot             

portar   personalment   o   enviar   escanejat   per   correu   electrònic).  
 

ALUMNES   DE   L’ESCOLA  
 

● Emplenar   el   formulari   de   CONTINUÏTAT   online.  
● En  cas  de  família  nombrosa  o  monoparental,  fotocòpia  del  carnet  (es  pot             

portar   personalment   o   enviar   escanejat   per   correu   electrònic).  
● Signar  les  autoritzacions  sobre  el  tractament  de  dades  personals  (si  no  es             

pot   fer   abans   de   començar   el   curs,   es   farà   més   endavant).  
 
1. En  formalitzar  la  matrícula  per  al  curs  2020  –  2021 cal  haver  liquidat  amb               

l’Escola   totes   les   taxes   i   mensualitats    corresponents   al   curs   anterior.  
 
2. L’import   de   la   matrícula,   que   garanteix   una   reserva   de   plaça,   no   es   retornarà.  
 
3. Els  alumnes  que  disposin  de  carnet  de família  nombrosa  o  monoparental            

tindran  una  boni�icació  del  10%  en  l’import  de  la  matrícula  i  en  les              
mensualitats.  

 
4. Si  hi  ha  renuncia  de  la  matrícula  per  part  de  l’alumne  en  qualsevol  moment               

del   curs,    en   cap   cas   es   retorna   l’import .  
 

5. La  matrícula  per  al  curs  2020  –  2021  pot  ser  revocada  per  l’alumne  i               
donar-se  de  baixa  de  l’Escola abans  del  15  de  gener .  A  partir  d’aquesta  data,               
l’alumne  està  obligat  a  satisfer  l’import  total  de  les  mensualitats  �ins  al  �inal              
de   curs.   
 

6. La  comunicació  de  baixa  es  pot  fer  mitjançant  un  correu  electrònic  exposant             
els   motius   o   bé   omplint   l’imprès   que   facilitarà   l’Escola.  
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7. Els  alumnes  que  es  matriculin  a  Música  2n,  han  d’indicar  un  mínim  de  dos               
instruments   per   ordre   de   preferència.  

 
8. Es  cobrarà  una  quota  de 10  €  mensuals  a  aquells  alumnes  que utilitzin              

regularment  els  instruments  de  l’Escola  per  estudiar,  �ins  que  ells  en  tinguin             
en  propietat.  En  el  cas  dels  instruments  de  vent,  cal  que  cada  alumne  hagi               
comprat   la   seva   pròpia   embocadura,   per   una   qüestió   higiènica.   
 

9. Qualsevol  persona  aliena  a  l’Escola  de  Música  pot  fer  ús  dels  instruments  i              
espais  que  estan  en  disposició  a  l’escola  pagant  la  quota  mensual  pertinent,  a              
condició  que  els  alumnes  de  l’escola  no  els  necessitin  i  adoptant  un             
compromís   de   bon   ús.  
 

10. Junt  amb  la  mensualitat  del  mes  de  maig  es  cobrarà  una quota  de  5  €  per                 
alumne  en concepte  de  material ,  fotocòpies,  enquadernacions,  còpies  de  CD,           
...  (als  alumnes  de  Sensibilització  se’ls  cobrarà  en  el  moment  de  fer  la              
matrícula).  

 
11. L’Escola  ofereix  la  possibilitat  de  fer  d’intermediari  entre  la  botiga  i  els             

alumnes  que  necessitin  comprar  llibres  i  material  musical  divers  (metrònom,           
cordes  de  guitarra,  de  violí,  canyes  de  clarinet  i  saxo...).  Aquest  material  es              
cobra   amb   el   rebut   de   la   mensualitat.  
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TAXES   ACADÈMIQUES   (CURS   2020–   2021)  
 

Sensibilització  34,00   €    quota   anual   *  
        5,00   €    quota   per   material  

 MATRÍCULA  MENSUALITAT  

Música   –   1r  41,00   €  41,00   €  
Música   –2n  70,00   €  70,00   €  
Música   –   3r  94,00   €  94,00   €  

Música   –   4t   a   6è   
Instrument:   30   min.  94,00   €  94,00   €  

Música   –   4t   a   6è   
Instrument:   45   min.  105,00   €  105,00   €  

Nivell   Mitjà  82,00   €  82,00   €  
Grau   Mitjà  110,50   €  110,50   €  

OPTATIVES   --  12,50   €  
 

*    Sensibilització:   Es   pot   fraccionar   el   pagament  
Matrícula   el   juliol:   20€   -   15   d’octubre:   20€  

 
MENSUALITATS:  

Setembre:   ½   mensualitat   -   D’octubre   a   juny:   mensualitat   sencera   
 
BONIFICACIÓ   PER   FAMÍLIA   NOMBROSA   O   MONOPARENTAL:   -   10   %   
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PROGRAMES   SENSE   CONVENI   AMB   EL  

DEPARTAMENT   D’ENSENYAMENT  

 

PROGRAMA   D’ADULTS:   
Destinat   a   alumnes   a   partir   de   12   anys   (1r   ESO)   i   adults.  
 
 
LLENGUATGE     MUSICAL    (1r   any)  
 
Creiem  que  és  important  tenir  uns  coneixements  bàsics  que  facilitin  la          
comprensió   dels   aspectes   musicals   davant   de   qualsevol   instrument.  
 
Aquest  programa  ofereix  un  curs  de  Llenguatge  Musical  de  nivell  zero          
a  tots  els  alumnes  matriculats  al  mateix  preu  que  les  assignatures          
optatives   amb   conveni   amb   el   Departament   d’Ensenyament.  
 

1   h.   setmanal   de   classe   col·lectiva.  

Per  poder  fer  la  classe  col·lectiva  hi  ha  d’haver  un  mínim  de  4              
persones,   si   són   menys,   faran   menys   estona   de   classe.  

 
LLENGUATGE   MUSICAL   (a   partir   del   2n   any)  

 
Classes  col·lectives  destinades  a  alumnes  que  vulguin  aprendre  a        
llegir   i   cantar   partitures.  
 

1   h.   setmanal   de   classe   col·lectiva  
En  cas  de  no  poder  fer  grup,  es  pot  fer  classe  individual  en  les             
mateixes   condicions   que   el   programa   d’Instrument   Únic.  
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INSTRUMENT  
 
L’Escola  ofereix  classes  individuals  de  les  diferents  especialitats         
instrumentals   (el    Cant    també   és   considerat   un   instrument).  
 

30   o   45   min.   setmanals   de   classe   individual.  
 

Instrument   Addicional  
Tots  aquells  alumnes  que  desitgin  aprendre  un  segon  instrument        
podran   escollir   30   o   45   minuts   de   classe   individual.  
 

30   o   45   min.   setmanals   de   classe   individual.  

 
 
MÚSICA   DE   CAMBRA  

 
Per  a  alumnes  que  dominen  el  seu  instrument  i  volen  formar  una           
petita   agrupació,   de   2,   3   o   4   persones.  
 

30   min.   setmanals   de   classe   col·lectiva.  

 
COMBO  
Conjunt   instrumental   de   música   moderna.  
Destinat   a   persones   que   ja   tenen   un   domini   del   seu   instrument.  
 

45   min.   setmanals   de   classe   col·lectiva.  

 
TÈCNICA   DE   LA   VEU  
Classe  col·lectiva  destinada  a  persones  que  comparteixen  treball  en  un         
mateix   grup   coral.  
 

1   h.   mensual   de   classe   col·lectiva.  

Per   poder   fer   aquest   grup   hi   ha   d’haver   un   mínim   de   8   persones.  
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NORMES   DE   MATRICULACIÓ  
((De   l’1   al   7   de   juliol   de   2020)  

 

Per   formalitza   la   matrícula   per   al   curs   2020   –   2021   és   necessari:  
 

NOUS   ALUMNES   
 

● Emplenar   el   formulari   per   a   NOUS   ALUMNES   on-line.  
● Completar  l’imprès  de  matrícula de  manera  presencial  a  l’Escola          

Municipal   de   Música    amb   cita   prèvia.  
● Fotogra�ia   mida   carnet   del   nou   alumne.  
● Per  alumnes  que  provinguin  d’altres  escoles  de  música,  certi�icat  acadèmic           

acreditatiu   del   nivell   assolit.  
● En  cas  de  família  nombrosa  o  monoparental,  fotocòpia  del  carnet  (es  pot             

portar   personalment   o   enviar   escanejat   per   correu   electrònic).  
 

ALUMNES   DE   L’ESCOLA  
 

● Emplenar   el   formulari   de   CONTINUÏTAT   online.  
● En  cas  de  família  nombrosa  o  monoparental,  fotocòpia  del  carnet  (es  pot             

portar   personalment   o   enviar   escanejat   per   correu   electrònic).  
● Signar  les  autoritzacions  sobre  el  tractament  de  dades  personals  (si  no  es             

pot   fer   abans   de   començar   el   curs,   es   farà   més   endavant).  
 
1. En  formalitzar  la  matrícula  per  al  curs  2020  –  2021 cal  haver  liquidat  amb               

l’Escola   totes   les   taxes   i   mensualitats    corresponents   al   curs   anterior.   
 

2. L’import   de   la   matrícula,   que   garanteix   una   reserva   de   plaça,   no   es   retornarà.  
 

3. Els  alumnes  que  disposin  de  carnet  de família  nombrosa  o  monoparental            
tindran  una  boni�icació  del  10%  en  l’import  de  la  matrícula  i  en  les              
mensualitats.  
 

4. Si  hi  ha  renuncia  de  la  matrícula  per  part  de  l’alumne  en  qualsevol  moment               
del   curs,    en   cap   cas   es   retorna   l’import .  
 

5. La  matrícula  per  al  curs  2020  –  2021  pot  ser  revocada  per  l’alumne  i               
donar-se  de  baixa  de  l’Escola abans  del  15  de  gener .  A  partir  d’aquesta  data,               
l’alumne  està  obligat  a  satisfer  l’import  total  de  les  mensualitats  �ins  al  �inal              
de   curs.   
 

6. La  comunicació  de  baixa  es  pot  fer  mitjançant  un  correu  electrònic  exposant             
els   motius   o   bé   omplint   l’imprès   que   facilitarà   l’Escola.  
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7. Els  alumnes  que  es  matriculin  a  Música  2n,  han  d’indicar  un  mínim  de  dos               
instruments   per   ordre   de   preferència.  
 

8. Es  cobrarà  una  quota  de 10  €  mensuals  a  aquells  alumnes  que utilitzin              
regularment  els  instruments  de  l’Escola  per  estudiar,  �ins  que  ells  en  tinguin             
en  propietat.  En  el  cas  dels  instruments  de  vent,  cal  que  cada  alumne  hagi               
comprat   la   seva   pròpia   embocadura,   per   una   qüestió   higiènica.   

 
9. Qualsevol  persona  aliena  a  l’Escola  de  Música  pot  fer  ús  dels  instruments  i              

espais  que  estan  en  disposició  a  l’escola  pagant  la  quota  mensual  pertinent,  a              
condició  que  els  alumnes  de  l’escola  no  els  necessitin  i  adoptant  un             
compromís   de   bon   ús.  

 
10. Junt  amb  la  mensualitat  del  mes  de  maig  es  cobrarà  una quota  de  5  €  per                 

alumne  en concepte  de  material ,  fotocòpies,  enquadernacions,  còpies  de  CD,           
...  (als  alumnes  de  Sensibilització  se’ls  cobrarà  en  el  moment  de  fer  la              
matrícula).  
 

11. L’Escola  ofereix  la  possibilitat  de  fer  d’intermediari  entre  la  botiga  i  els             
alumnes  que  necessitin  comprar  llibres  i  material  musical  divers  (metrònom,           
cordes  de  guitarra,  de  violí,  canyes  de  clarinet  i  saxo...).  Aquest  material  es              
cobra   amb   el   rebut   de   la   mensualitat.  
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TAXES   ACADÈMIQUES   (CURS   2020–   2021)  
 
 

 MATRÍCULA  MENSUALITAT  

Llenguatge   Musical   per   a   Adults  48,00   €  48,00   €  

Música   de   Cambra  23,50   €  23,50   €  

Combo  23,50   €  23,50   €  

Tècnica   de   la   Veu   en   grup  36   €   anuals  

Instrument   únic:   30   min.  48,00   €  48,00   €  

Instrument   únic:   45   min.  71,50   €  71,50   €  

Instrument   addicional:   30   min.  --  41,00   €  

Instrument   addicional:   45   min.  -  61,50   €  

Llenguatge   Musical   1r   any   --  12,50   €  

 
MENSUALITATS:  

Setembre:   ½   mensualitat   -   D’octubre   a   juny:   mensualitat   sencera  
 
BONIFICACIÓ   PER   FAMÍLIA   NOMBROSA   O   MONOPARENTAL:   -   10   %   
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ESPECIALITATS   INSTRUMENTALS  

 
 

BATERIA  
CLARINET   /   SAXÒFON   /   TENORA  
CANT  
FLAUTA   TRAVESSERA  
GUITARRA   /   GUIT.   MODERNA   /   BAIX   ELÈCTRIC  
PIANO  
TROMPETA  
VIOLÍ  
VIOLONCEL  

 
 
 
 

BANDA   DE   MÚSICA  
 
L’Escola  disposa  d’una  Banda  de  Música  des  del  curs  2012-2013.  Poden            
formar-ne  part  tots  els  alumnes  a  partir  de  8  anys  (també  alumnes             
adults).  
Els  assajos  s’organitzaran  uns  quants  dies  abans  de  l’actuació  que  s’hagi            
de   fer,   a   �i   i   efecte   de   tenir   el   màxim   de   participació.  
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ORGANITZACIÓ   DEL   CURS  

 
El  curs  escolar  comença  i  acaba  en  les  mateixes  dates  que  a  les  Escoles               
de  Primària.  Es  divideix  en  dos  quadrimestres:  un  de  principi  de  curs  a              
�inals   de   gener   i   l’altre   del   febrer   a   �inal   de   curs.   
  
Exàmens   i   audicions   
 
Al  �inal  de  cada  quadrimestre  hi  ha  un  període  d’exàmens  (alumnes  de             
Música   3r   a   6è,   Nivell   Elemental   i   Grau   Mitjà)   i   una   setmana   d’audicions.  
En  les  audicions  hi  participen  tots  els  alumnes  que  toquen  instruments  de             
l’Escola   i   és   una   mostra   del   treball   que   fan   a   classe.   
Des  de  l’Escola  creiem  que  és  una  part  imprescindible  de  la  seva  formació              
i  per  això  considerem  també  que  l’assistència  dels  pares  és  molt            
important   en   aquestes   actuacions.  
També  és  un  bon  moment  perquè  els  alumnes  més  petits  que  han             
d’escollir   un   instrument   puguin   veure’ls   i   escoltar-los   en   directe.  
Durant  la  setmana  d’audicions  en  les  hores  de  classe  de  llenguatge            
musical   els   alumnes   assisteixen   a   les   audicions.  
 
Altres   audicions  
 
Durant  el  curs  s’organitzen  altres  audicions  on  també  hi  participen  tots            
els  alumnes  que  fan  instrument.  D’aquesta  manera  tenen  una  altra           
oportunitat   de   tocar   en   públic.  
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ACTIVITATS  
 
RESIDÈNCIA   “Nostra   Senyora   del   Carme”  
 
Els  alumnes  de  l’Escola  de  Música  fan  regularment  actuacions  a  la  Llar-             
Residència  d’Avis.  Aquestes  audicions  es  fan  coincidir  amb  les  audicions           
quadrimestrals   i   les   altres   audicions.  
 
SANTA   CECÍLIA  
 
Santa  Cecília  és  la  patrona  dels  músics  i  de  la  música.  Per  això  aquest  dia                
ho   celebrem   amb   algun   taller,   concert   o   activitat   musical   per   als   alumnes.  
 
CONCERT   DE   NADAL  
 
En  el  Concert  de  Nadal  hi  participen  algunes  de  les  agrupacions  de             
l’Escola    de   Música   per   commemorar   l’arribada   de   les   festes   nadalenques.  
  
PARC   DE   NADAL  
 
Participació  en  el  Parc  de  Nadal  amb  tallers  d’instruments  musicals  amb            
material  reciclat,  papiro�lexia  amb  motius  musicals  o  actuació  musical.          
Sempre   adaptant-se   a   la   plani�icació   de   l’activitat.  
 
ENTERRAMENT   DE   LA   SARDINA  
 
La  Banda  de  Música  de  la  nostra  escola  acompanya  el  seguici  fúnebre  en              
l’Enterrament   de   la   Sardina   que   es   fa   el   Dimecres   de   Cendra.  
 
LLAR   D’INFANTS   “El   Rossinyol”  
 
Els  alumnes  de  Secundaria  col·laboren  en  la  “Setmana  de  la  Música”  que             
organitza   la   Llar   d’Infants   a   la   primavera.  
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CONCERT   DE   SANT   JORDI  
 
L’Escola  de  Música  col·labora  amb  aportacions  musicals  a  l’  ”Hora           
Poètica”   que   s’organitza   el   Club   de   Lectura.  
També  per  celebrar  la  festa  del  patró  de  Catalunya  es  fa  un  concert  a               
l’entrada  del  castell,  anomenat:  l’”Escola  a  l’Escala”.  En  aquest  concert  hi            
participen   alumnes   de   les   aules   de   cant   i   guitarra.  
 
CONCERT   DE   PRIMAVERA  
 
El  Consell  Comarcal  de  la  Conca  de  Barberà  organitza  un  concert  en  el              
que   hi   col·laboren   totes   les   Escoles   de   Música   de   la   comarca.   
 
CONCERT   A   BELL-LLOC  
 
Ja  fa  uns  quants  cursos  que  l’escola  de  música  va  demanar  al  mossèn  la               
possibilitat  d’actuar  al  Santuari  de  Bell-lloc  amb  els  alumnes  de  cant  i             
guitarra.  Com  que  la  sonoritat  és  bona,  vam  decidir  fer-hi  un  concert  cada              
any.  
 
CONCERT   DE   FINAL   DE   CURS  
 
Per  al  concert  de  �inal  de  curs  es  prepara  un  repertori  col·lectiu  per              
commemorar   l’arribada   de   l’estiu.  
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