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La música és art, és ciència i és tècnica. Estimula 
l’abstracció, el raonament lògicomatemàtic, 
la imaginació, la creativitat, la memòria, la 
comunicació i l’expressivitat. 
Entre d’altres pedagogs musicals, Dalcroze ha 
demostrat com potencia el desenvolupament 
dels dos hemisferis cerebrals, per tant com 
incideix en el desenvolupament neurosensorial 
i psicomotor. Contribueix en l’educació de 
l’esforç, de la disciplina i del mètode d’estudi, 
etc. Però el seu valor educatiu va més enllà 
d’aquests clars beneficis. Per això des de 
l’Escola l’aposta és clara: l’educació musical 
com a lloc per educar en la Bellesa. És aquest 
el veritable valor educatiu de la música, el do 
que val la pena custodiar i testimoniar als 
nostres alumnes.

La finalitat d’aquest pla d’estudis 
és integrar una part important de 
les assignatures que configuren el 
Nivell elemental de Música dins el 
currículum d’Educació Primària, uti-
litzant l’hora curricular que tenim 
assignada, així com també una hora 
complementària.  Tenim com a ob-
jectiu acadèmic que, en finalitzar 6è 
de Primària, assoleixin el nivell ne-
cessari per superar amb èxit la pro-
va d’accés a Grau Professional en un 
Conservatori.

Les classes d’instrument les realit-
zarem en horari extraescolar. En el 
cas dels nens que comencin a 1r i 

2n de Primària, és imprescindible la 
presència a la classe d’un dels pares 
(o la persona que l’ajudarà a estu-
diar a casa). Pels nens que ja cursin 
3r, 4t , 5è i 6è de Primària, també 
és molt recomanable, sobretot per 
aquells alumnes que s’inicien en 
l’instrument.

A l’Escola volem introduir la coral, i 
els nostres alumnes poden formar 
part de dos cors: CORAL INFANTIL 
(infants de 1r a 4t de primària) i COR 
DE L’ESCOLA LLISSACH (de 5è de 
primària a 4t d’ESO, inclosos pares i 
mestres). Els assaigs es realitzen en 
horari extraescolar de migdia. 
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PLA D’ESTUDIS

HORARIS D’INSTRUMENTS I CORALS:

PREUS:
CORALS: 15 eu/mensuals

HORARI  DILLUNS  DIMARTS  DIMECRES  DIJOUS  DIVENDRES 

Franja 
horària de 
13:00 a 
15:00 

Violoncel 
Saxo 
Violí 

Piano  Piano    Piano 
Guitarra 

De 14:00 a 
15:00 

COR 
ESCOLA 
LLISSACH 

    CORAL 
INFANTIL   

 

 

INSTRUMENTS: 
30 min./set: 45 eu/mensuals
45 min./set: 70 eu/mensuals
60 min./set: 90 eu/mensuals

BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ  
 
 
Nom i cognoms de l’alumne/a:______________________________________________  Curs: ___________________ 
 

Nivell:          Sap solfeig      Ha fet llenguatge musical          Anys practicant instrument:  _____ 
 
ACTIVITATS A LES QUÈ S’INSCRIU: 
 

 Instrument : (en el cas de piano, indicar el dia) 
 

            ________________________   (Primera opció)                 
                          ________________________   (Segona opció) 

 

 Cant coral:      CORAL INFANTIL 

COR ESCOLA LLISSACH 

 

 

Nom pare/ mare/ tutor: _____________________________________________________ DNI: _______________________________ 

Adreça electrònica:  ______________________________________  Telèfons de contacte:  ___________________________________ 

 

Autoritzo a l'Escola Llissach a enregistrar fotografies dels nens/es i poder utilitzar‐les exclusivament en la difusió d'aquestes activitats, 
 a través dels diferents espais de comunicació digitals a la Fundació. 
 
Autoritzo a l'escola Llissach el cobrament mensual de la o les activitats inscrites a través de la domiciliació bancària: 

 
NÚMERO COMPTE CORRENT: 

IBAN      Entitat               Oficina         Control       Núm. Compte 

 
 
Nom i cognoms del titular                                                                          DNI                                                         Signatura  
 
 

 
 

...............................................................................................................................................................




