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MUNICIPAL
DE MÚSICA
DE CALAF

MATRÍCULA OBERTA
PER AL CURS 2017-2018

DEL 15 AL 31 DE MAIG
Secretaria de l’Escola de Música

Tel. 93 868 10 10
de dilluns a divendres (excepte dimarts)

de 16.00 a 21.00 hores

- places limitades per rigorós ordre de matrícula -



CICLES

 Sensibilització (4-5 anys)*
 Iniciació (6-7 anys)*
 Nivell elemental (4 cursos, 8-12 anys)
 Nivell professional (4 cursos, 12-16 anys)**
Adults

INSTRUMENTS

 Piano
 Bateria
 Violoncel
 Trompeta
 Flauta travessera
 Saxo
 Acordió
 Guitarra
 Clarinet
 Violí
 Trombó

I A MÉS...

 Cant     NOVETAT!!!
 Cant coral
 Conjunt instrumental
 Orquestra
 Música de cambra
 Conjunt de guitarres
 Gralla

* Servei de recollida a l’Escola Alta Segarra

** Possibilitat de convalidar estudis amb l’eduació 

Sensibilització: apropar la música als 
infants de manera lúdica.
Iniciació I: introducció al llenguatge 
musical i a l’instrument triat.
Iniciació II: llenguatges musical i 
instrument.
1r-4t Nivell Elemental: classe de 
llenguatge musical, cant coral i conjunt 
instrumental enllaçats amb llenguatge 
musical i classe individual d’instrument.
1r i 2n Nivell Professional: llenguatge 
musical, orquestra i instrument.
Adults i majors de 12 anys: poden triar 
lliurement les assignatures que volen 
cursar (instrument, llenguatge, 
orquestra, música de cambra o fer 
diferents combinacions).

ALTRES ACTIVITATS DE L’ESCOLA

 Audicions trimestrals i temàtiques
 Concert de Nadal i de final de curs
 Setmana cultural
 Exàmens quadrimestrals
 Actuacions en col·laboració amb entitats 
   de Calaf













Vine a l’Escola de
Música de Calaf! 

Aprendrem música
i ens ho passarem

molt bé!!!

Vols aprendre a

tocar un

instrument? 

T’agrada cantar? 
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