ESCOLA MUNICIPAL
DE MÚSICA
ROSER CABANAS
CORNELLÀ
DE LLOBREGAT

Benvinguts a l’Escola Municipal de
Música de Cornellà de Llobregat,
on des de 1984 treballem amb molta il·lusió i
dedicació, oferint-vos tots els nostres coneixements
i experiència en música. L’Escola va adreçada a
alumnes a partir dels 4 anys d’edat que desitgin
conèixer i desenvolupar el potencial musical
i humà que tots i cadascú tenim.
A l’Escola treballem de manera completa i
global els diferents aspectes de la música, com
el seu llenguatge, el cant coral, la música en
grup i individual, l’audició, etc. Però també
implícitament treballem per adquirir bons hàbits
d’estudi, aprendre a escoltar, a escoltar-se, a
valorar la pràctica musical com a mitjà per al
goig estètic, el gaudi personal i la comunicació.
La música és una de les disciplines més completes
que existeixen, ja que en ella intervenen 3 factors:
la ment, a l’hora d’aprendre un llenguatge molt
elaborat, el cos, per aprendre moviments molt
precisos, i els sentiments, que porten la música
a ser el llenguatge universal per excel·lència.
Durant tot el curs es fan diferents activitats:
Nadal: concerts dels cursos SE4, SE5, 1r de cicle
inicial i conjunts instrumentals a l’auditori de l’escola.
Fi de curs: concerts dels cursos SE4 i SE5 a l’auditori de
l’escola i de la resta d’alumnes a L’Auditori de Cornellà.
Desembre i maig: audicions de departament
(piano, corda, vent i percussió) de tots els alumnes
a partir de 2n de cicle inicial.
Altres: l’Escola celebra el dia de Santa Cecília, el
Festival de Música per la Igualtat, el Dia de la Creativitat
i la Innovació, el Dia de la Dignitat, tallers, i es realitzen
col·laboracions a diferents actes del municipi.

LLENGUATGE MUSICAL
L’ensenyament del Llenguatge Musical està distribuït
en Cicle Inicial, Cicle Primer i Cicle Segon. Després
hi ha programes paral·lels per a Joves i Adults. En tots
es treballen aspectes com la lectura musical, el ritme,
l’audició, el cant coral, la improvisació, l’anàlisi, etc.
Tot això de manera gradual i segons l’edat dels alumnes.
(El cant coral està integrat al Llenguatge Musical).

CICLE INICIAL
SE4 (4 anys)....... 1 h setmanal
SE5 (5 anys)....... 1 h setmanal
En aquesta primera etapa musical ajudem els alumnes a
adquirir hàbits i valors a través de la cançó, l’audició i el
moviment. Els infants s’apropen a la música mitjançant la
veu, el cos i petits instruments experimentant amb el so
i les seves qualitats.
1r (6 anys)...........1 h 30’ setmanals + 30’ roda d’instruments
2n (7 anys).......... 2 h setmanals (1 h + 1 h)
En aquesta etapa es fa èmfasi en la pràctica i el coneixement
dels instruments. Es comença a introduir l’escriptura musical
i es continua jugant i experimentant amb les qualitats del
so. A primer, l’alumnat coneixerà els instruments i els Orff
que s’imparteixen a l’escola. A segon començaran a tocar
el seu instrument i gaudiran de la interpretació musical.

CICLE PRIMER
3r (8 anys)...........2 h setmanals (1 h + 1 h)
4t (9 anys)........... 2 h setmanals (1 h + 1 h)
5è (10 anys)....... 2 h setmanals (1 h + 1 h)
6è (11 anys)....... 2 h setmanals (1 h + 1 h)
Aprofundim en l’aprenentatge de
l’instrument, complementat amb
el treball del llenguatge musical
i el desenvolupament de la veu
a cant coral.

CICLE SEGON
1r (II) (12 anys).... 2 h 30’ setmanals (1 h 30’ + 1 h) o (45’ + 1 h 45’)
2n (II) (13 anys)... 2 h 30’ setmanals (1 h 30’ + 1 h) o (45’ + 1 h 45’)
3r (II) (14 anys).... 2 h 30’ setmanals (1 h 30’ + 1 h) o (45’ + 1 h 45’)
4t (II) (15 anys).... 2 h 30’ setmanals (1 h 30’ + 1 h) o (45’ + 1 h 45’)
En tot l’ensenyament de segon cicle es continua aprofundint
amb les classes d’instrument, la coral i els conjunts
instrumentals. En aquesta etapa es fa un treball transversal
teòric-pràctic per diferents punts destacables de la música:
melodia, ritme i dictat, harmonia pràctica, informàtica
musical i improvisació.
A partir de 2n (II) els instruments d’orquestra faran
orquestra com a matèria complementària. La resta
d’instruments faran com a complementària el Conjunt
vocal i el Conjunt instrumental de percusssió.

JOVES (DE 12 A 17 ANYS)
JO1
JO2
JO3
JO4
1 h setmanal, un dia a la setmana.
Cursos adreçats a alumnes que comencen música amb
12 anys. És obligatori fer Llenguatge musical i instrument
a Joves 1 i Joves 2. A partir de Joves 3 és optatiu.

ADULTS (A PARTIR DELS 18 ANYS)
AD1
AD2
AD3
AD4
1 h setmanal, un dia a la setmana.

REFORÇ DE LLENGUATGE
MUSICAL (A PARTIR DE 1r)
30’ setmanals.

INSTRUMENTS INSTRUMENTS·
· Violí
· Viola
· Violoncel
· Guitarra clàssica
· Guitarra elèctrica
· Flauta travessera
· Clarinet
· Saxofon

· Oboè
· Piano
· Percussió (bateria)
· Cant individual

Les classes d’instruments s’impartiran una vegada a la setmana.
· A partir de 2n curs de cicle inicial seran col·lectives
de 45’ (2 alumnes) o individuals de 30’.
· De 3r a 6è seran individuals de 30’ o col·lectives
de 60’ (2 alumnes).
· A partir de 1r curs de segon cicle seran de
45’ individuals o 60’ col·lectives (2 alumnes).
· Per als Joves i Adults s’impartiran classes
individuals de 30 o 45’.
· Hi ha aules d’estudi d’instrument.

CONJUNTS INSTRUMENTALS,
ORQUESTRA I CONJUNT VOCAL
Les matèries instrumentals i corals s’imparteixen amb
el desig que els alumnes descobreixin que tot el que es
treballa a l’Escola de Música és una globalitat i que totes les
matèries es complementen perquè d’aquesta manera tots i
totes puguin gaudir de la música tocada i cantada en comú.
· Orquestra
· Conjunt vocal (adults)
· Guitarres I i II
· Conjunt d’adults
· Combo I i II
· Combo pop
· Conjunt de percussió
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