
INSCRIPCIONS
CURS 2020-2021



1. AULA INFANTS. Programa de sensibilitza-
ció musical adreçat a alumnes de 3 a 5 anys, amb 
l’objectiu de desenvolupar capacitats musicals bà-
siques com l’oïda i el ritme a través de la cançó, el 
joc i les danses.

2. NIVELL BÀSIC. Programa adreçat a alum-
nes de 6 i 7 anys, amb l’objectiu d’assolir els co-
neixements bàsics a través del ritme i la pràctica 
vocal i instrumental.  
Assignatures:
• Rítmica musical.
• Instrument.
• Cant coral / Instrumental Orff.

3. NIVELL ELEMENTAL. Programa adreçat a 
alumnes a partir de 8 anys i organitzat en quatre 
nivells. Té per objectiu assolir les habilitats bàsi-
ques amb el propi instrument, amb una metodolo-
gia fonamentada en la pràctica vocal i instrumen-
tal, i els coneixements de llenguatge necessaris.
Assignatures:
Primer cicle (organitzat en dos nivells):

• Rítmica musical.
• Instrument.
• Cant coral / Instrumental Orff.
• Orquestra Diabòlica / Grup d’acordions / 

Grup de guitarres / Grup de melòdiques / 
Grup de percussió.

Segon cicle (organitzat en dos nivells):
• Llenguatge musical. 
• Instrument.
• Orquestra Diabòlica / Grup d’acordions /

Grup de guitarres / Grup de melòdiques /
Grup de percussió / JOCC.

4. NIVELL MITJÀ. Programa d’aprofundiment 
adreçat a alumnes a partir de 12 anys, que ofereix 
la possibilitat d’adaptar el seu contingut a les prò-
pies necessitats, inquietuds, preferències i objec-

tius. Es pot escollir entre clàssic o modern. 
Assignatures del bloc clàssic:
• Llenguatge musical.
• Harmonia clàssica.
• Instrument.
• Banda / JOCC o col·lectiva segons la seva 

especialitat instrumental.
Assignatures del bloc modern:
• Llenguatge musical.
• Harmonia moderna.
• Instrument.
• Banda o col·lectiva segons la seva especialitat

 instrumental.
Assignatures del bloc lliure:
• Instrument.
• Banda / JOCC o col·lectiva segons la seva 

especialitat instrumental.

5. ADULTS
• Llenguatge Musical.
• Instrument.
• Coral Sòrissons.
• Música de cambra.

6. ESPECIALITATS INSTRUMENTALS

Els alumnes d’instrument tenen l’opció de tenir 
pianista acompanyant.
Els alumnes que comencen instrument han de 
marcar dues opcions a la butlleta d’inscripció; 
s’intentarà respectar al màxim la prioritat de 
l’alumne/a.

7. OPTATIVES

7.1. TALLERS

Les assignatures col·lectives estan supeditades al 
nombre d’alumnes inscrits.

Informació i inscripcions
- Del 25 al 29 de maig: Alumnes que ja formen part de 

l’Escola.
- De l’1 al 5 de juny: Alumnes de nou ingrés.
Per formalitzar la matrícula, caldrà enviar la documentació 
per correu electrònic a l’adreça: escolamusica@suria.cat. 
Els fulletons podran ser descarregats a través del web de 
l’Escola Municipal de Música (http://escolamusica.suria.
cat) o del web de l’Ajuntament de Súria (http:www.suria.cat/
escolademusica).
Les persones i famílies  que no disposin de mitjans 
informàtics podran trucar al telèfon 93.868.29.37 i se’ls 
donarà cita prèvia. Se’ls facilitarà tota la documentació i la 
podran lliurar omplerta en el mateix moment, o bé un altre 
dia del termini de matriculacions, també amb cita prèvia.
Horaris per trucar a l’Escola i sol·licitar cita prèvia:
• Dilluns 25 de maig: de 10.30 h a 12.00 h.
• Dimecres, 27 de maig: de 17.30h a 19.00 h.
• Dilluns 1 de juny: de 10.30h a 12.00 h.

NO S’ATENDRÀ NINGÚ SENSE CITA PRÈVIA. FORA DE 
L’HORARI INDICAT, EL TELÈFON NO ESTARÀ OPERATIU.

• Acompanyament amb 
piano.

• Banda.
• Cambra.
• Combos.
• Ensemble de clarinets, 

flautes travesseres, 
trompetes i saxòfons.

• Grup d’acordions.
• Grup de corda folk. 

• Grup de gralles.
• Grup de guitarra folk.
• Grup de guitarres.
• Grup de melòdiques.
• Grup de percussió.
• Harmonia clàssica.
• Harmonia moderna.
• JOCC
• Llenguatge musical.
• Orquestra Diabòlica.

• Extraescolars a 
primària.

• Taller de percussió a 
secundària (Institut 
Mig-Món).

• Gent gran amb la 

música. 
• Música a l’abast.
• Música a les escoles 

bressol. 
• Música per a nadons 

(taller trimestral).

• Acordió.                              
• Baix elèctric.
• Bateria.
• Clarinet.
• Clarinet baix.
• Contrabaix.
• Flauta travessera.
• Fiscorn.

• Guitarra.
• Guitarra elèctrica.
• Piano.
• Piano modern.
• Saxòfon.
• Trompeta.
• Viola.
• Violí.


