OFERTA EDUCATIVA EMM del CATLLAR - Curs 2017-2018
ANY NAIXEMENT

PROGRAMA

2013
(4 anys fets el 2017)

µ Sensibilització 4
SENSIBILITZACIÓ
µ Sensibilització 5
µ Coral Infantil

2012
(5 anys fets el 2017)

2011
(6 anys fets el 2017)

INICIACIÓ
2010
(7 anys fets el 2017)

2009 - 2003
(a partir de 8 anys)

ASSIGNATURES

PREPARATORI

µ Iniciació musical 6
µ Coral Infantil
µ Roda d’instruments

2009 - 2003

NIVELL
ELEMENTAL

Desenvolupament musical a través del moviment, l'audició, la cançó, jocs rítmics...
Tot a través de la sensació i l’experimentació sonora.
Es continua i es complementa el treball iniciat a Sensibilització 4 i s'introdueix la pràctica vocal en grup mitjançant
la coral infantil.
Iniciació al llenguatge musical, s’incorporen elements com la grafia i la lectoescriptura.
Presentació general dels instruments, i específicament els que s'ofereixen a l’escola.

µ Iniciació musical 7
Es continua i es complementa el treball fet, anteriorment, a Iniciació musical 6.
µ Coral Infantil
L'alumne comença amb la pràctica d'un instrument.
µ Instrument
µ Llenguatge musical
µ Coral Infantil
Curs de preparació i iniciació al llenguatge musical.
Dirigit als alumnes que entren nous a l'escola i no han fet mai música, i tenen l'edat de cursar el programa de
µ Instrument
nivell elemental.
optativa:
L'assignatura d'instrument mai es podrà cursar aïlladament de les altres dues assignatures requerides.
µ Conjunts Instrumentals o
L'assignatura optativa de conjunts instrumentals o grup de guitarres anirà en funció del nivell instrumental de
grup de guitarres
µ Cor juvenil (a partir de 13 l'alumne i del criteri del professorat.
anys)
Treball de les competències musicals bàsiques a través de les assignatures troncals: Llenguatge musical, cant coral
i Instrument.
Pels alumnes de nova entrada es requereix una petita prova de nivell.
El Nivell Elemental està organitzat internament amb diferents nivells d'aprenentatge: Bàsic 1, Bàsic 2, Bàsic 3…
En aquest programa la Coral Infantil és assignatura obligatòria fins a l'edat de 12 anys. A partir d’aquesta edat
optativa:
l'alumne pot seguir cursant-la i passaria al cor juvenil o si no, ha d'escollir, a més a més de llenguatge musical i
µ Conjunts Instrumentals
instrument, una assignatura de conjunt.
µ Grup de guitarres
Les assignatures optatives es podran cursar, sempre i quan, tenint en compte el nivell instrumental de l'alumne i
µ Música de Cambra
del criteri del professorat.
µ Cor Juvenil (a partir de 13
L'assignatura d'instrument mai es podrà cursar aïlladament de les altres dues assignatures obligatòries.
anys)
(llenguatge musical i una agrupació, ja sigui coral o bé conjunt instrumental)
µ Llenguatge musical
µ Coral Infantil
µ Instrument

(a partir de 8 anys)

DESCRIPCIÓ

2002-2000
(a partir de 15 anys)

MÚSICA
PER A JOVES

µ Instrument
µ Conjunts Instrumentals o
grup de guitarres
optatives:
µ Llenguatge musical
µ Cor Juvenil

Dirigit a alumnes a partir de 15 anys on la pràctica instrumental, tant individual com de grup, són la base del
programa. A l'assignatura de conjunts Instrumentals es treballaran de manera aplicada continguts específics de
llenguatge musical.
L'assignatura d'instrument mai es podrà cursar aïlladament de l'assignatura de Conjunts Instrumentals.

optatives:
Línia d'aprenentatge musical pensada pels més grans de l'escola. Les assignatures que s'ofereixen poden cursarµ Llenguatge Musical
se aïlladament, tot i que es recomana fer-les totes dues (tant instrument com llenguatge musical)
MÚSICA
1999 i anteriors
En cadascuna es treballaran els continguts propis de la matèria i adaptats al nivell personal dels alumnes.
µ Instrument
(+18 anys)
PER A ADULTS
El conjunt instrumental anirà en funció del nivell instrumental de l'alumne i del criteri del professorat.
µ Conjunts Instrumentals
µ Grup de guitarres
Aquestes són les línies d'aprenentatge generals de l'EMM del Catllar.
Els casos particulars que puguin donar-se es tractaran personalment amb l'alumne/família en qüestió.

CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ
• Dates: del 15 al 29 de maig de 2017 (ambdós inclosos)
• Lloc: Ajuntament del Catllar o mitjançant el següent correu electrònic: emmcatllar@gmail.com
• Documentació: Imprès de sol·licitud de preinscripció, DNI del pare/mare o tutor i, en cas de tenir-ho, fotocòpia del DNI de l’alumne/a (per als alumnes
de nou ingrés)

FUNCIONAMENT DEL PERÍODE DE PREINSCRIPCIÓ A L’EMM
La preinscripció s’ha de fer dins els terminis establerts. En cas de fer-la fora de termini, aquesta quedarà en llista d’espera.
L’imprès de sol·licitud de preinscripció es pot trobar tant a les oficines com a la web de l’ajuntament o bé, enviant un correu a
emmcatllar@gmail.com.
El document de preinscripció ha d’estar degudament emplenat.
Es pot lliurar a l’ajuntament o enviar-ho escanejat a emmcatllar@gmail.com

Per als alumnes de nou ingrés: criteris de prioritat en la sol·licitud de preinscripció atenent a:
o Tenir germans matriculats a l’escola.
o Proximitat del domicili habitual de l’alumne/a.
L’ordre de preinscripció no és determinant a l’hora d’aconseguir una plaça. Aquesta s’adjudicarà segons els criteris de prioritat.
L’adjudicació de l’instrument anirà en funció de les places disponibles en cadascuna de les especialitats.

Per a més informació:
Ajuntament del Catllar
Plaça de la Vila, 1.
43764 El Catllar
Tel. 977 653 101 - Web: www.elcatllar.cat
Escola Municipal de Música del Catllar
(Ubicació a l’ins-esc. L’Agulla)
Camí de Tarragona.
43764 El Catllar
e-mail: emmcatllar@gmail.com

