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ENSENYAMENT AVANÇAT – Escola de Música

Presentació / perfil de l’alumne d’Ensenyament Avançat
Els estudis de EA estan pensats per aquells alumnes que vulguin continuar la seva
formació musical de forma no reglada.
Titulació Ensenyament Avançat
Els alumnes que acabin els estudis o bé algun dels Cicles de l’Ensenyament
Avançat obtindran un Certificat d’Estudis en el que hi constaran les assignatures
que ha cursat al llarg d’aquests anys.
Estructura de l’Ensenyament Avançat
L’Ensenyament Avançat s’estructura en dos cicles. A cada cicle li corresponen dos
cursos. El disseny curricular està subjecte al Projecte Curricular del Centre:
Ensenyament avançat (EA), accés a partir de 13 anys
Mòdul Clàssic – Mòdul Jazz – Mòdul Tradicional

Cicle I d’EA (1r i 2n)
Cicle II d’EA (3r i 4t)

Assignatures

Temps lectiu
setmanal

Instrument

30’

Llenguatge musical (1r i 2n)
Optativa teòrica (3r i 4t)

1h a 1´5 h

Optativa de conjunt
instrumental o vocal
Optativa del mòdul

de 30’ a 2h
segons el conjunt
escollit
de 30’ a 2h
segons l’optativa
escollida

* Per motius de demanda en diferents departaments les classes d’instrument poden ser 30 minuts. En
aquest cas les taxes es reduirïen proporcionalment a la durada de la classe d’instrument.
• Cada departament determina quines són les optatives més adequades a cada especialitat instrumental.
• Dins del Mòdul Clàssic hi ha la possibilitat de seguir un itinerari de Música Antiga.
• L’optativa del mòdul està inclosa a la taxa, però segons el disseny curricular del pla d’estudis no és
obligatori cursar-la. L’opció de no cursar-la no dóna dret a retorn econòmic.
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ENSENYAMENT AVANÇAT – Escola de Música

Especialitats instrumentals:
a) Àrea d’instruments de l’orquestra
Arpa
Clarinet
Contrabaix
Fagot
Flauta travessera
Oboè
Percussió
Saxòfon
Trombó
Trompa
Trompeta
Viola
Violí
Violoncel
Àrea d’instruments polifònics
Acordió
Guitarra
Orgue
Piano
Àrea d’instruments de la Música Moderna i Jazz i de la Música Tradicional
Guitarra elèctrica
Baix elèctric
Cant modern
Bateria
Trombó de jazz
Saxo de jazz
Clarinet de jazz
Violí tradicional
Àrea d’instruments de la música antiga
Clavicèmbal
Flauta de bec
Àrea de cant
Cant
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Assignatures optatives d’EA
Optativa teòrica:
Assignatura

Nombre
Durada
de nivells

Temps
lectiu
setmanal

Descripció

Preparació per a
la prova d’accés
a grau
professional

Anual

1

1h

Informàtica
musical

Anual

1

1h

Consciència
auditiva

Anual

1

1h

Llengües
estrangeres
aplicades al cant

Anual

1

1h

Agilitat de lectura

Quadrimestral

2

1h

Anual

1

1h 30’

Anual

1

1h

Cal haver superat el cicle I
d’EA

Història de la
Música
Harmonia i
arranjaments de
música
tradicional

Preparació de llenguatge
musical per a la prova
d’accés a primer curs de
grau professional.
Curs d’edició de partitures
amb ordinador i de
seqüenciació.
Perfeccionament de l'oïda
interna
de
l’alumnat.
L’assignatura ajuda a
ampliar i relacionar els
coneixements adquirits en
els cursos anteriors.
Gramàtica i fonètica de les
diferents
llengües
del
repertori vocal per poder
llegir, pronunciar i cantar
amb correcció entenent el
significat del text de les
peces que es canten.
Tècniques d’agilitat de
lectura.
Estudi dels diferents estils
musicals.

Coneixements previs
requerits
Cal haver superat el nivell
de llenguatge d’EB o AD.
Cal haver superat el nivell
de llenguatge d’EB o AD.

Alumnat de 1r i 2n.

Cal estar cursant estudis
de cant.

Cal estar cursant EA i
haver superat 4t d’ESO.

Anàlisi i
Harmonia

Anual

1 nivell

1h

Escriure i interpretar una
sèrie de treballs a partir de
Cal haver superat el cicle I
l'estudi
de
fragments
d’EA
adients al nivell de
l’alumnat.

Harmonia de la
música moderna
i el jazz

Anual

2

1h

Introducció a l’harmonia del Cal haver superat el cicle I
jazz i la música moderna. d’EA
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Assignatura

Durada

Nombre
de nivells

Temps
lectiu
setmanal
1h

Coneixements previs
requerits

Descripció

(més
Aconsellada per a alumnes Cal haver superat el cicle I
preparació que volen cursar estudis de d’EA o de GP.
audicions i pedagogia musical.
concert)

Introducció a la
Anual
didàctica musical

1

Tècniques
Anual
d’estudi del piano

1

1h

Recursos
per
l'estudi del piano.

Evolució del
piano

1

1h

Estudi de l’evolució del Cal haver superat el cicle I
piano al llarg de la història. d’EA.

Anual

facilitar Cal estar cursant EA
(qualsevol curs)

Optativa de conjunt instrumental o vocal:
Temps
Nombre
Coneixements previs
Assignatura Durada
lectiu
Descripció
de nivells
requerits
setmanal
d’1h a
L’alumne/a participarà en
2h 15’ Orquestra, banda,big band o
Conjunt
Anual
el conjunt adequat al seu
instrumental
segons conjunt orff.
nivell instrumental.
nivell
L’alumne/a participarà en
Diferents cors segons les el cor adequat a les
Cor
Anual
1h 30’
característiques de la seva
edats i nivells.
veu.
Grups de
de 30’ a
cambra, combos
L’alumne/a participarà en
1h
Pràctica instrumental en
de jazz i conjunts Anual
el conjunt adequat al seu
depenent petit grup.
de música
nivell instrumental.
del grup
tradicional
Optativa del mòdul:
Temps
Nombre de lectiu
Durada
nivells setmana
l

Assignatura

Descripció

Coneixements previs
requerits

Educació corporal

Anual

1

30’

Tècnica Alexander

Didàctica de
flauta de bec

Anual

1

1h

Adreçada especialment a Cal haver superat EB o
mestres de primària.
equivalent.

la

A partir de 15 anys.
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Assignatura

Instrument
complementari

Introducció a la
guitarra elèctrica

Temps
Nombre de lectiu
Durada
nivells setmana
l

Anual

2

30’

Quadrimestral

-

1h

Introducció al baix Quadrielèctric
mestral

-

1h

Introducció al cant Quadrimodern
mestral

-

1h

Cursos de
postgrau
d’instrument

Descripció

Cursos d’introducció a un
segon instrument.

Taller collectiu d’iniciació a
la guitarra elèctrica.
Afinació, acords i tècnica
bàsica. Repertori elemental.
Taller collectiu d’iniciació al
baix elèctric. Afinació,
acords i tècnica bàsica.
Repertori elemental.
Taller collectiu d’iniciació al
cant modern. Respiració,
tècnica i repertori elemental.

Coneixements previs
requerits
Cal haver superat EB o
equivalent. Per accedir
a nivells superiors cal
haver superat el nivell
anterior.
Condicionat a les
places vacants.
Es realitzarà una prova
de nivell.

Es realitzarà una prova
de nivell.
Es realitzarà una prova
de nivell.

Dirigit a l’alumnat que
ha acabat l’especialitat.
Curs de perfeccionament de
Condicionat a la junta
l’instrument.
d’avaluació i a les
places vacants.
Aprofundir en els principis
de la tècnica vocal:
mecanismes d'impostació,
respiració i suport per tal de
millorar el benestar i el
rendiment de la veu.
Treball d’aspectes tècnics Dirigit a l’alumnat que
del repertori de l’orquestra participa a l’orquestra
simfònica.
simfònica.

Anual

-

45

Tècnica vocal i
Anual
moviment

-

1h

Repertori
orquestral

Anual

-

1h

Aprofundiment en
la tècnica dels
Anual
instruments
de
corda

-

1h

Treball tècnic dels diferents Dirigit a l’alumnat del
instruments de corda.
departament de corda.

1h

Representació de fragments
de musicals. Inclou
Es realitzarà una prova
sessions d’escena i
de nivell.
coreografia.

Taller de Musical

Anual

-
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Assignatura

Temps
Nombre de lectiu
Durada
nivells setmana
l

Taller d’òpera
(Interpretació i
Escena)

Anual

-

3h

Acompanyament

Anual

-

1h

Música Antiga

Anual

-

1h

Descripció
Representació de fragments
d’òpera. Amb la
collaboració de l’Escola
Mpal. d’Art i Disseny.
Tècniques
d'acompanyament al teclat i
corda polsada.
L'acompanyament en els
diferents períodes històrics.
Conceptes bàsics
d’interpretació en la música
antiga.
Improvisació melòdica
històrica.

Coneixements previs
requerits

Es realitzarà una prova
de nivell.

Cal haver superat el
cicle I d’EA.

Improvisació
Anual
1h
1r , 2n, 3r i 4t
clàssica
Tècniques de la
improvisació del
Tècniques bàsiques
Anual
1h
Tots els cursos d’EA.
jazz i la música
necessàries per improvisar
moderna
• Només es poden triar les optatives ofertes al pla d'EA en els horaris programats.
Acció Tutorial i Permanència
L’acció tutorial resideix en la figura del professor d’instrument. Les assignatures optatives
s’assignaran amb el vist-i-plau del tutor.
Un alumne d’EA pot repetir un cop cada cicle, amb un màxim de dos.
Convalidacions i Reconeixements – ESO i Batxillerat
Segons marca el Departament d’Ensenyament, EDU/289/2009, els alumnes que estiguin cursant
els estudis musicals en un centre autoritzat simultàniament amb l’ESO o el Batxillerat*, podran
sollicitar la convalidació o el reconeixement d’algunes de les matèries optatives.
En aquest cas, els alumnes que ho desitgin, ho hauran de sollicitar a Secretaria del centre omplint
el formulari específic per a cada especialitat.
*En el cas de la convalidació i el reconeixement de Batxillerat, caldrà haver realitzat la prova
d’accés al Grau Professional el mateix any en què es demana.
L’accés a l’Ensenyament Avançat
Els alumnes de l’escola que vulguin accedir a l’Ensenyament Avançat no caldrà que facin una
prova d’accés, sempre i quan no hi hagi més demanda que oferta. En aquest cas, se us notificarà
prèviament des de Secretaria i se us donarà tota la informació necessària per a la realització de
les proves d’accés.
Els alumnes externs al centre hauran de fer una prova de nivell per poder accedir a aquests
estudis.
INSCRIPCIONS: Podeu consultar el calendari de previst pel curs 2016-2017.

