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Sensibilització i Ensenyament Bàsic – EB
SENSIBILITZACIÓ
Els infants de 3, 4 i 5 anys gaudeixen de la música a l'Escola Municipal de Música -Conservatori de
Terrassa. Intentem desenvolupar les seves facultats i les seves capacitats intellectuals i sensorials a
través i gràcies a la música, educar a través de l'art; aprenen a escoltar, a memoritzar, a observar, a
reconèixer, a reproduir, a crear, a moure's, a concentrar-se, a reaccionar, a relacionar-se, a confiar, a
respectar... Es treballa a partir de dos eixos vertebradors; el moviment i la veu.
Sensibilització musical per a infants (SM), de 4 a 6 anys
Curs

Assignatures

Temps lectiu setmanal

4 anys, 5 anys i 6 anys

Cant coral i moviment

1h

ENSENYAMENT BÀSIC per a nens i nenes (7 a 12 anys)
L'ensenyament bàsic ofereix una formació musical elemental , al llarg de cinc cursos,
mitjançant la qual l'alumne/a desenvoluparà àmpliament les seves capacitats musicals i
aprendrà els fonaments del llenguatge musical i la seva expressió mitjançant la veu i un
instrument.

Especialitats Instrumentals:
Acordió, Arpa, Cant, Clarinet, Clavicèmbal , Contrabaix , Fagot, Flauta de bec, Flauta
travessera, Guitarra, Oboè, Orgue, Percussió, Piano, Saxòfon, Trombó, Trompa,
Trompeta, Viola, Violí i Violoncel.

Ensenyament bàsic per a infants (EB), accés a partir de 7 anys

EB

Curs

Assignatures

Temps lectiu setmanal

Iniciació

Llenguatge
Llenguatge
Instrument
Cant coral
Llenguatge
Instrument
Cant coral
Llenguatge
Instrument
Cant coral
Conjunt instrumental
(vent, corda i percussió per a l’alumnat
a qui el/la tutor/a ho aconsella)
Llenguatge
Instrument
Cant coral
Conjunt instrumental
(vent, corda i percussió per a l’alumnat
a qui el/la tutor/a ho aconsella)

2h en dues sessions
2h en dues sessions
40’
45’
2h en dues sessions
40’
45’
2h en dues sessions
40’
1h

Primer
Cicle I d’EB
Segon

Tercer

Cicle II d’EB

Quart

d’1h a 1h 30’
segons el conjunt
2h en dues sessions
40’
1h
d’1h a 1h 30’
segons el conjunt

