
	 	



	

 
	

 
DESCRIPCIÓ DEL TALLER 
 

 
CALENDARI 

 
PREU 

GUITARRA MODERNA. Arnau Gil 
En aquest curs aprendrem els aspectes bàsics de la tècnica de la guitarra i aprofundirem en el repertori i interpretació de la música moderna. Cada setmana treballarem cançons i 
estils coneguts adaptant-nos al nivell de cada integrant del grup per aprendre gaudint de la música que ens agrada. Adreçat a tothom que vulgui aprendre a tocar la guitarra elèctrica 
o acústica o que ja en sàpiga una mica i vulgui millorar. 4 participants (mínim 3) 

Data:  
G1: dilluns del 14/01 al 18/03  

de 20:15 a 21:15  
o 

G2: dijous del 17/01 al 21/03 
de 19:30 a 20:30 

152 € 

COMBO. Arnau Gil 
En aquest conjunt instrumental hi tenen cabuda tots els instruments de música moderna. Tocarem temes coneguts de jazz, soul, funk i rock i aprendrem a millorar en la pràctica del 
nostre instrument. 6 participants (mínim 5) 

Data:  
Dijous del 17/01 al 21/03 
Horari: de 20:15 a 21:15h	

102 € 

TALLER DE GUITARRA. Ksenia Axelroud  
Taller pels que volen aprendre a tocar a la guitarra amb o sense experiència prèvia. Treballarem acords i patrons bàsics d’acompanyament de cançons, melodies o peces senzilles i 
mirarem com es pot fer arranjaments pel nostre compte de les cançons que volem tocar i/o cantar. 4 participants (mínim 3) 

Data:  
Dijous del 17/01 al 21/03 

Horari: de 16 a 17h	
152 € 

MÚSICA PER A GENT GRAN (+60 anys). Marta Perna 
La música ens permet explorar les nostres emocions, compartir-les, millorar el nostre estat d’ànim i desenvolupar la nostra creativitat. A través del cant, la pràctica instrumental, 
el moviment i la improvisació, tindrem l’oportunitat de gaudir d’una experiència inoblidable! No és necessari tenir coneixements musicals. 11 participants (mínim 8) 

Data:  
Dijous del 17/01 al 21/03  
Horari: de 20:30 a 21:30h 

56 € 

INICIACIÓ AL VIOLONCEL. Marta Perna 
En aquest curs s’ensenyarà la tècnica bàsica de l’instrument i la seva aplicació a la interpretació de peces senzilles, juntament amb la resta d'alumnat del grup. 3 participants (mínim 
2). 

Data:  
Dijous del 17/01 al 21/03 
Horari: de 19:30 a 20:30h	

203 € 

APROFUNDIMENT AL VIOLONCEL. Marta Perna 
Adreçat a tothom qui vulgui aprofundir en l'aprenentatge d'aquest instrument i tingui uns coneixements bàsics. Màxim 2 participants (mínim 1). 

Data:  
Dimarts del 15/01 al 19/03 
Horari: de 20:20 a 21:20h	

305 € 

ANEM DE CONCERT! Núria Moreno 
Aquest taller consisteix en l’assistència a 3 o 4 concerts (total, 10 hores), amb un treball previ fet a l’aula sobre les  curiositats i anècdotes, de l’autor i contextualització de l’obra. 
També es fa un treball d’oïda per tal de poder escoltar i reconèixer passatges concrets de  l’obra i analitzar-la. Està adreçat a tots els adults, introduïts o no en el mon de la música 
i que tinguin ganes d’adquirir coneixements en l’àmbit concertístic. 11 participants (mínim 6) 

Data:  
Dilluns a partir del 14/01 

Horari: a determinar 
56 € 

EL CLUB DE L’ESCOLTA. Núria Moreno 
Escoltar obres musicals per compartir-ne opinions i informacions. El professor com a guia posarà ordre a la informació que surti de cada  sessió i afegirà tot el contingut que pugui 
ser d’interès per l’alumnat. 11 participants (mínim 6) 

Data:  
Dilluns a partir del 14/01 (10 

hores) 
Horari: a determinar	

56 € 

AGRUPACIÓ DE CAMBRA. Núria Moreno 
Aquesta assignatura va adreçada a adults que sàpiguen tocar algun instrument i vulguin gaudir de la música en conjunt. 4 participants (mínim 3) 

Data:  
Dilluns a partir del 14/01 al 

18/03 
(1 sessió cada 2 setmanes) 

Horari: a determinar 

152 € 

…CLARINET! Núria Belmonte 
És una bona oportunitat per aprendre a tocar el clarinet en grup amb músiques de diferents estils. Coneixerem curiositats del clarinet així com anirem assolint els aspectes bàsics a 
l'hora de tocar l'instrument com ara la tècnica, la disposició corporal i la creativitat. Adreçat a tothom que vulgui aprendre a tocar el clarinet o que en tingui unes nocions bàsiques. 
3 participants (mínim 2). 

Data:  
G1 i G2: dimecres del 16/01 al 

20/03 
Horari:  

G1: de 15:30 a 16:30h 
G2: de 20:20 a 21:20h	

203 € 

FLAUTA IRLANDESA INICIACIÓ. Joel Sans 
En aquest curs ens endinsarem en la música irlandesa i celta a través de la flauta. Aprendrem algunes cançons i danses (reels, jigs...) i els aspectes bàsics de l’instrument (frasseig, 
articulació...) en aquest estil de música. El taller es pot fer amb whistle, flauta de bec o flauta travessera. Adreçat a tothom, si bé es recomanen unes petites nocions de l’instrument, 
especialment en el cas de fer-lo amb flauta travessera. 6 participants (mínim 5) 

Data: 
Dimarts del 15/01 al 19/03 
Horari: de 20:30 a 21:30h 

102 € 

PERFECCIONAMENT DE LA PERCUSSIÓ PER A ADULTS. Dídac Rodríguez Ruíz 
Aquest curs és per als percussionistes que ja coneixen la tècnica per poder tocar els instruments de percussió. Aprofundirem amb la tècnica de la percussió, la interpretació i el 
repertori de la música clàssica i moderna. 4 participants (mínim 2) 

Data:  
Dimarts del 15/01 al 19/03  

Horari: de 11 a 12h 
152 € 

INICIACIÓ A LA PERCUSSIÓ PER A ADULTS. Dídac Rodríguez Ruíz 
En aquest curs ens iniciarem en el món de la percussió coneixent els aspectes tècnics més importants i contextualitzant la música clàssica i la música moderna des de la vessant més 
rítmica. Adreçat a tothom que vulgui aprendre a tocar els diferents instruments de percussió. 4 participants (mínim 2) 

Data:  
Dimarts del 15/01 al 19/03  

Horari: de 12 a 13h	
152 € 

INICIACIÓ AL PIANO. Nuria Reboreda 
Comença a conèixer aquest fascinant instrument bàsic a totes les músiques. Aprendrem les eines inicials per poder tocar les primeres peces en un ambient distès i engrescador. 3 
participants (mínim 2) 

Data:  
Dijous del 17/01 al 21/03  
Horari: de 16:15 a 17:15h 

203 € 

COR D'ADULTS EMM CAN FARGUES. Marc García 
Us presentem un nou concepte de cor d’adults: diversió, tècnica, rigor, aprenentatge, diversitat d’estils i participació en el final de curs de l'escola conjuntament amb els vostres 
fills!! Apunta’t! Ens ho passarem molt bé junts! 25 participants (mínim 10) 

Data:  
Dimecres del 6/02 al 10/04 

Horari: de 20 a 21h	
14,66 € 


