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sensibilització artística (SA) 

3 

Ballmanetes             
0 – 3 anys 40 minuts 

SA1 

3 anys 
45 minuts 

SA2 

4 anys 
45 minuts 

SA3 

5 anys 
45’ moviment 45’ música 

SA4 

6 anys 
45’ moviment 45’ música 

Centres de 
primària 45 minuts Petits músics, percutap … 

l'obertura de cada grup està condicionada al nombre necessari d'alumnes per grup 



SA 5                           7 anys  
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Opció 1  Música 60 minuts Moviment 45 minuts 

Opció 2  Música 60 minuts Moviment 45  minuts Dansa 60 minuts 

Opció 3 Música 60 minuts Moviment 45 minuts Instrument ** 

Opció 4 Música 60 minuts Moviment 45 minuts Instrument ** Dansa 60 minuts 

l'obertura de cada grup està condicionada al nombre necessari d'alumnes per grup 
**Instrument: ràtio 2 o 3 alumnes/professor/a (40’ o 60’) 



bàsic dansa 
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Dansa 1 
Dansa 2 
Dansa 3 
Dansa 4 
Dansa 5 

120 minuts 

l'obertura de cada grup està condicionada al nombre necessari d'alumnes per grup 

musi-dans 60 minuts 



bàsic música 1 i 2  
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Música1 música  90 minuts Instrument*
* Agrupació instrumental    60 minuts 

Música2 
música  90 minuts Instrument** Agrupació instrumental    60 

minuts 

l'obertura de cada grup està condicionada al nombre necessari d'alumnes per grup 

**Instrument: ràtio 2 o 3 alumnes/professor/a (40’ o 60’) 



bàsic música 3 i 4 
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Música 
3 

música   

90 minuts 
instrument (*) 

agrupació 
instrumental 60 

minuts 

Música 
4 

música       

60 minuts 

instrument  

(*) 
agrupació instrumental  

60 minuts 

L'obertura de cada grup està condicionada al nombre necessari d'alumnes per grup 
• Alumnat de 10 anys, ràtio idèntica als nivells anteriors..  
• Alumnat d’11-12-13 anys ràtio de 30’ per alumne. Qu 
Sempre que sigui possible la classe d’instrument serà en grup als dos nivells 



a mida (a partir de 14 anys) 
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agrupacions instrumentals 

cors 

llenguatges 

dansa 

instruments 



dansa 
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Dansa 60’ 60 minuts 

Dansa 120’ 120 minuts 

Puntes 60 minuts 

l'obertura de cada grup està condicionada al nombre necessari d'alumnes per grup 
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Combo Rock 45 minuts 

Combo Jazz 45 minuts 

Combo In-fussion 60 minuts 

Combo Latin 60 minuts 

Ensemble Guitarra 2  60 minuts 

Ministrils de Santiga (*) 45 minuts 

Ensemble-B  60 minuts 

Banda 2 75 minuts 

grups instrumentals 

l'obertura de cada grup està condicionada al nombre necessari d'alumnes per grup 
* Taller d’octubre a juny 



cors 
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Jove 75 minuts 

Zimmermann  Cafè 60 minuts 

Edad de oro 60 minuts 

Casal Gent Gran 60 minuts 

l'obertura de cada grup està condicionada al nombre necessari d'alumnes per grup 



instruments 
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Arpa Baix elèctric Bateria  Cant Clarinet  

Contrabaix Fagot Flauta Gralla (*)  
Guitarra 
clàssica 

Guitarra 
flamenca 

Guitarra 
elèctrica Piano Piano 

modern 
Sac de 

gemecs (*)  

Saxo Tarota (*)  Trompa Trompeta Trombó 

Viola Violí Violoncel 

(*) taller d’octubre a juny 
Sempre que sigui possible l’instrument serà en grup 



llenguatge 
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Llenguatge 14-18 
anys 45 minuts 

Llenguatge adults I - 
II 60 minuts 

Harmonia  45 minuts 

Harmonia per a 
pianistes 30 minuts 

Creació 45 minuts 

Acords (guitarra) 45 minuts 

l'obertura de cada grup està condicionada al nombre necessari d'alumnes per grup 


