HORARIS I PREUS 2021-2022

ASSIGNATURES COL·LECTIVES I INDIVIDUALS
DEL PLA FORMATIU BÀSIC:
ASSIGNATURES COL·LECTIVES
Cada classe està formada per un mínim de 4 alumnes.
SENSIBILITZACIÓ MUSICAL
per vivenciar la música a través del moviment, la cançó, l’experimentació, el joc...




P3: Dilluns, 17:15h-18:-00h
P4: Dimarts, 17:15h-18:-00h
P5: Dimecres, 17:00h-18:00h

INICIACIÓ MUSICAL
per seguir en la sensibilització i introduïnt l’escriptura i la lectura musical.
per iniciar-se en la música en grup o combo.



Iniciació 1 (1er primària): Dimarts, 18:00h-19:00h
Iniciació 2 (2n primària): Dimecres, 18:00h-19:15h

LLENGUATGE MUSICAL
per conèixer i practicar totes les bases elementals del llenguatge musical.
per intensificar la música en grup o combo.





Llenguatge
Llenguatge
Llenguatge
Llenguatge

1
2
3
4

(3er primària): Dimecres, 17:00h-18:30h
(4t primària): Dimecres, 17:00h-18:30h
(5è primària): Dijous, 17:45h-19:45h
(6è primària): Dimarts, 17:30-19:30; o Dijous, 17:45h-19:45h*

*Grup pendent de concretar dia i horari, segons els alumnes inscrits.

MÚSICA JOVE
per aprofundir en el llenguatge musical i comprendre l’harmonia.
per formar combos juvenils capaços de fer actuacions parcials o completes.



Música Jove 1 (1er i 2n d’ESO): Dimecres, 18:30h-20:30h
Música Jove 2 (3er d’ESO o més): Dilluns tarda a partir de les 18:00h**

**Grup pendent de concretar horari i detall de la proposta. Es concretarà una vegada hi hagi un
mínim de 4 alumnes interessats.
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ASSIGNATURES INDIVIDUALS
L’horari de les assignatures individuals s’acorda mútuament segons la disponibilitat del
professor i l’alumne.
TASTET D’INSTRUMENTS I INSTRUMENTS INDIVIDUALS
Acompanyament a mida on els alumnes escullen un instrument. En general aquesta assignatura es
cursa a P5 o a 1er, tot i que qualsevol alumne nou que necessiti cursar-la la pot fer. La durada
d’aquesta assignatura (mínim: 1 trimestre; màxim: el curs sencer) varia segons l’evolució de
l’alumne i segons el criteri del professor.



P5: 20 minuts setmanals
Iniciació 1 (1er primària): 30 minuts setmanals

INSTRUMENTS INDIVIDUALS
L’instrument és l’eix vertebrador de l’aprenentatge musical. A l’Aula Musical Olot oferim els
instruments llistats tot seguit. La durada de les classes d’instrument individual es va incrementat
amb l’edat i l’evolució de l’alumne d’acord amb la família i el professor responsable.









P5: 20 minuts setmanals
Iniciació 1 (1er primària): 30 minuts setmanals
Iniciació 2 (2n primària): 30 minuts setmanals
Llenguatge 1 (3er primària): 30 minuts setmanals
Llenguatge 2 (4t primària): 30 o 45 minuts setmanals
Llenguatge 3 (5è primària): 45 minuts setmanals
Llenguatge 4 (6è primària): 45 o 60 minuts setmanals
Música Jove 1, 2 (a partir d’ESO): 45 o 60 minuts setmanals

INSTRUMENTS DISPONIBLES A L’AULA MUSICAL OLOT















Piano
Acordió diatònic
Guitarra
Ukelele
Violí
Violoncel
Contrabaix
Bateria
Flauta Travessera
Saxo
Clarinet
Tenora
Trombó
Trompeta
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ASSIGNATURES COL·LECTIVES OPCIONALS
Cada classe de les assignatures col·lectives opcionals està formada per un mínim de 4
alumnes, excepte el grup Batoca on calen 10 alumnes.
TALLERS O GRUPS DE MÚSICA
per posar en pràctica la música en grup. Els alumnes del pla formatiu bàsic poden participar de
manera opcional en els tallers o grups de música de l’Aula Musical Olot, sempre que compleixin els
requisits d’edat i nivell instrumental. Cal consultar amb l’Aula Musical Olot els requisits que es
demanen per entrar a cursar cadascun dels següents tallers.






Ensemble de corda – conjunt de corda fregada: Dimarts, 18:45h-20:00h
Batoca – grup de ballar, tocar i cantar (nou curs, més info): Dimecres, 19:30h-20:45h
The Sinkopat’s – combo de música moderna d’adults i alumnes avançats: Dijous, 20:0021:15h
Timbus – grup infantil de timbalers: Divendres, 18:00h-19:00h
Tam – grup juvenil de batucada: Divendres, 19:30-20:45h

HORARIS I PREUS 2021-2022

ASSIGNATURES COL·LECTIVES I INDIVIDUALS
DEL PLA FORMATIU LLIURE:
ASSIGNATURES COL·LECTIVES
Cada classe de les assignatures col·lectives està formada per un mínim de 4 alumnes,
excepte el grup Batoca on calen 10 alumnes.
TALLERS O GRUPS DE MÚSICA
per posar en pràctica la música en grup. Cada taller té els seus requisits d’edat i de tècnica
instrumental per formar-ne part. Consulta’ns a aulamusical@gmail.com






Ensemble de corda – conjunt de corda fregada: Dimarts, 18:45h-20:00h
Batoca – grup de ballar, tocar i cantar (nou curs, més info): Dimecres, 19:30h-20:45h
The Sinkopat’s – combo de música moderna d’adults i alumnes avançats: Dijous, 20:0021:15h
Timbus – grup infantil de timbalers: Divendres, 18:00h-19:00h
Tam – grup juvenil de batucada: Divendres, 19:30-20:45h

ASSIGNATURES INDIVIDUALS
La durada de les classes d’instrument individual del pla formatiu lliure s’acorda entre l’alumne i el
professor segons les necessitats, en cada cas.
INSTRUMENT INDIVIDUAL















Piano
Acordió diatònic
Guitarra
Ukelele
Violí
Violoncel
Contrabaix
Bateria
Flauta Travessera
Saxo
Clarinet
Tenora
Trombó
Trompeta

ALTRES ASSIGNATURES





Llenguatge musical o harmonia a mida
Preparació per a proves d’accés a mida
Eines informàtiques per a la música
Orientació per a grups musicals
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L’Aula Musical inicia les seva activitat entre els dies 13 de setembre de 2021 i el dia 21 de juny de
2022. Al llarg del curs tots els alumnes tindran 33 sessions de classes, tant individuals, com
col·lectives, sigui quin sigui el dia de classe. La matrícula del curs es pagarà havent fet el procés de
matriculació, i les quotes es pagaran en 10 mensualitats, a mes vençut, mitjançant gir bancari.
PREU DE LES MATRÍCULES
1er germà

2n germà

45

22,5

55 (10% dte.)

27,5

Alumnes matriculats a partir del 12 de juny

61

30,5

A partir del 1 de gener

55

27,5

A partir del 1 d’abril

45

22,5

Alumnes del curs 2020-2021 que es matriculen entre el 7 i el 11 de juny
Alumnes nous que es matriculen entre el 7 i el 11 de juny

PREUS DEL PLA FORMATIU BÀSIC
Durada classe col·lectiva
(minuts)

Durada classe individual
(minuts)

Preu (€)

Sensibilització P3 i P4

45’

-

25

Sensibilització P5

60’

-

31

Sensibilització P5

60’

20’ (tastet d’instruments)

62

Iniciació I

60’

30’ (tastet d’instruments)

73

Iniciació II

75’

30’

79

Llenguatge 1, 2

90’

30’ / 45’

84 / 97

Llenguatge 3, 4

120’

45’ / 60’

107 / 125

Música Jove 1, 2*

120’

45’ / 60’

107 / 125

PREUS DEL PLA FORMATIU LLIURE i TALLERS
Preu (€)

Instrument o llenguatge individual

30’ / 45’ / 60’ / 90’

50 / 74 / 93 / 130

Instrument, llenguatge o combo col·lectiu a mida

Durada a concretar

Preu a Concretar

Grup de percussió Timbus

60’

31

Grup de percussió Tam

75’

28

Grups de música: The Sinkopat’s, Ensemble de corda

75’

33

Grup de ball i música: BATOCA

75’

28

TALLERS

Durada (minuts)









Les classes col·lectives estaran formades per un mínim de 4 alumnes, excepte el grup de
ballar, tocar i cantar, que el mínim serà de 10 alumnes.
Les classes de sensibilització, iniciació i llenguatge es desdoblaran a partir de 11 alumnes i es
podran tornar a fusionar en un curs posterior segons el nombre d’inscrits a cada curs.
La proposta concreta de Música Jove 2 és provisional i es concretarà una vegada hi hagi 4
alumnes inscrits.
El tastet d’instruments és una proposta d’acompanyament en la tria d’un instrument. Es
programa de manera personalitzada, segons les necessitats i motivacions de cada alumne.
Els alumnes del pla d’estudis bàsic poden participar gratuïtament a un dels tallers que té
engegats l’aula musical, si el seu nivell és adequat: Timbus, Tam, The Sinkopat’s, Ensemble
de corda, Ballar-Tocar-Cantar.
El preu dels tallers serà del 50% pels alumnes que cursin altres assignatures del pla d’estudis
lliure.

