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NOUS 
TALLERS 
2n trimestre curs 2021-2022

DESCOBERTA DE LA 
LECTOESCRIPTURA MUSICAL

TALLERS DE MÚSICA 
I MOVIMENT EN FAMÍLIA

DESXIFREM EL PENTAGRAMA!, 
PER A JOVES I ADULTS

Vols iniciar-te en el desxiframent de les partitures 
musicals? Tens un fill o filla que estudia música i vols 
compartir aquesta afició? O bé ets una persona jove 
amb inquietuds musicals però et falten eines? Doncs 
vine al nostre taller d’iniciació al llenguatge i la lecto-
escriptura musicals!

        Taller de 10 sessions de 45 min.

        Classes en grups reduïts

        Horari:

        dilluns, de 19.30 a 20.15 h

        Dates: 2n trimestre (cada setmana 
        iniciem nous tallers)

        Preu: 76,5 €

    

Acompanya el teu fill o filla en la descoberta del món 
musical i el moviment. Gaudiu d’un moment setma-
nal de relació, música i afecte!. Aprendreu cançons, 
moixaines, jocs de falda, jocs dansats, audició, el so i 
la seva producció, (joguines de so, instruments) i la 
captació d’estats afectius provocats per la música.

SALTA MIRALTA, DE 2 A 3 ANYS
        16 sessions de 60 min.
        Classes en grups reduïts de 12 nens 
        i nenes i les seves famílies
        Horari: 
        divendres, de 16.30 a 17.30 h
        Dates: del 18 de febrer al 17 de juny
        Preu: 134 €

SOL SOLET, DE 3 A 4 ANYS
        16 sessions de 60 min.
        Classes en grups reduïts de 12 nens 
        i nenes i les seves famílies
        Horari: 
        divendres, de 17.30 a 18.30 h
        Dates: del 18 de febrer al 17 de juny
        Preu: 134 €

En cas que el nombre d’alumnat final d’una activitat sigui inferior al que s’havia inicialment previst, 
l’Institut d’Educació pot decidir la supressió d’aquella activitat.



TASTETS INSTRUMENTALS

TALLER D’INICIACIÓ AL SAXO, 
PER A JOVES I ADULTS

Joves a partir de 12 anys i adults, ara teniu l’oportunitat 
d’iniciar-vos en la pràctica del saxo en un grup reduït. 
Amb deu, gaudireu d’aquest primer contacte amb 
l’instrument i de l’alegria de fer música en conjunt. El 
saxo és un instrument molt versàtil, que us permetrà 
gaudir tant de la música moderna com de la música 
clàssica. Ens acompanyeu en aquesta experiència?

       10 sessions de 45 min.

       Classes en grups reduïts

       Horari: 

        dilluns, de 21.15 a 22.00 h

        dijous, de 19.00 a 19.45 h

       Dates: 2n trimestre (cada setmana 
        iniciem nous tallers)

       Preu: 152,25€

       Possibilitat de llogar l’instrument

TALLER D’INICIACIÓ A LA 
BATERIA I PERCUSSIÓ, 
PER A JOVES I ADULTS

Joves a partir de 12 anys i adults, ara teniu l’oportu-
nitat d’iniciar-vos en la pràctica de la bateria i de la 
percussió en grup reduït. Amb deu sessions, gaudireu 
d’aquest primer contacte amb els instruments de 
percussió i de la possibilitat de fer música de conjunt. 
Els instruments de percussió i la bateria us permetran 
gaudir de tot un univers rítmic! Us hi esperem!

       10 sessions de 45 min.

       Classes en grups reduïts

       Horari: 

        dilluns, de 21.00 a 21.45 h

       Dates: 2n trimestre (cada setmana 
        iniciem nous  tallers)

       Preu: 152,25 €

     

TALLER D’INICIACIÓ 
AL CANT MODERN, 
PER A JOVES I ADULTS

Joves a partir de 12 anys i adults, ara teniu l’opor-
tunitat d’iniciar-vos en la pràctica del cant modern 
en grup reduït. Amb deu sessions, gaudireu 
d’aquest primer contacte amb el desenvolu-
pament de les possibilitats de la vostra veu i de 
transformar-la en un poderós instrument de 
comunicació. Gaudireu de cantar en grup i de 
l’emoció que comporta. Veniu?

        10 sessions de 45 min.

        Classes en grups reduïts

        Horari: 

        dimecres, de 18.45 a 19.30 h

        Dates: 2n trimestre (cada setmana 
        iniciem nous tallers)

        Preu: 152,25 €

TALLER D’INICIACIÓ 
AL CLARINET, 
PER A JOVES I ADULTS

Joves a partir de 12 anys i adults, ara teniu l’oportu-
nitat d’iniciar-vos en la pràctica del clarinet en grup 
reduït. Amb deu sessions, gaudireu d’aquest primer 
contacte amb l’instrument i de l’alegria de fer música 
en conjunt. El clarinet és un instrument molt dinàmic, 
que us permetrà interpretar un munt de cançons de 
la música de tots els temps. T’hi esperem!

       10 sessions de 45 min.

        Classes en grups reduïts

       Horari: 

        dilluns, de 21.00 a 21.45 h

        dimecres, de 20.45 a 21.30 h

        dijous, de 21.00 a 21.45 h

       Dates: 2n trimestre (cada setmana 
        iniciem nous tallers)

       Preu: 152,25 €

       Possibilitat de llogar l’instrument

    

En cas que el nombre d’alumnat final d’una activitat sigui inferior al que s’havia inicialment previst, l’Institut d’Educació pot decidir la supressió d’aquella activitat.


