


A LG U N S  B E N E F I C I S  D E  
L’ E S T U D I  D E  L A  M Ú S I C A

TALLER D’ORIENTACIÓ 
INSTRUMENTAL (TOI)

50 min. setmanals amb tast i roda 
de tots els instruments que tenim a 
l’escola. 61,20€/mes.  

Dues sessions de 25 minuts. 
Infantil i 1r i 2n EP.

INSTRUMENT COL·LECTIU
1 hora d’instrument en grup (grups 
de 4 màxim) a la setmana. 61,20 
€/mes.  

Dues sessions de 25 minuts. 

Instrument inclòs en el preu 
(excepte piano).

INSTRUMENT
1 hora a la setmana d’instrument 
individual. 117,30 €/mes (només 
instrument). 

Pot ser en dues sessions o en una 
seguida.

1.Reforça l'atenció i la concentració 
2.Incrementa la memòria i la 

creativitat 
3.Desenvolupa les habilitats motores 

i rítmiques 
4.Incrementa la seguretat en un 

mateix i facilita la socialització 
5.Redueix l’estrès

ACTIVITATS I PREUS

AGRUPACIONS

1 hora a la setmana amb 
agrupacions de música moderna i 
clàssica. 30,60€/mes.  

Combos/Orquestres/ukelele/
guitarra

INSCRIPCIÓ:

Emplenar el formulari d’inscripció que trobareu 
a www.esliceu.com abans del dia 26 de 
setembre.

INFORMACIÓ:

Les activitats estan obertes a alumnes/pares/
mares d’altres centres escolars. 
Segons l’activitat, les places són limitades  
Les activitats es realitzaran de dia 3 d’octubre 
de 2022 a dia 31 de maig de 2023.

COORDINACIÓ:

Lluís Fuster, coordinador de l’Escola de Música, 
llfuster@esliceu.com

INSTRUMENTS:

• VIOLÍ 
• VIOLONCEL 
• CONTRABAIX I BAIX ELÈCTRIC 
• PIANO 
• GUITARRA CLÀSSICA I MODERNA 
• BATERIA

També hi ha altres possibilitats d’activitats 
musicals com classes de grup de llenguatge 
musical, harmonia, … depenent del nombre 
d’alumnat inscrit. Si hi estau interessats, vos 
podeu posar en contacte amb el 
coordinador.



HORARIS DELS GRUPS

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

de 12,50 
a 13,15h

Roda d’instruments (1r, 2n i 3r 
EP)

Instruments Roda 
d’instruments 
(1r, 2n i 3r EP)

Instruments

de 
13,150h 
a 13,40h

Roda d’instruments (5è i 6è EI) Roda 
d’instruments 
(5è i 6è EI)

horabaixa

de 16,20 
a 17,20

Aprèn a tocar 
el violí/
guitarra/piano 
en Grup. EP

Aprèn a tocar 
el violí/
guitarra/piano 
en Grup. EP

Roda 
d’instruments 
(5è i 6è EI)

Aprèn a tocar 
el violí/
guitarra/piano 
en Grup. EP

Roda 
d’instruments 
(5è i 6è EI)

escola de música

de 17,30 
a 18h

LLENGUATGE 
INICIAL

LLENGUATGE

MITJÀ

de 18 a 
19h

LLENGUATGE

MITJÀ

LLENGUATGE 
AVANÇAT

de 19 a 
20h

LLENGUATGE 
AVANÇAT

ORQUESTRA 
DE CORDA 
PER A 
ADULTS ORQUESTRA

de 20h a 
21h

*Els horaris són orientatius per a les classes individuals, ens posam en contacte 
amb cadascú per a trobar una hora que vagi bé a l’aluma/e i al professorat. 
**Es poden obrir més grups si hi ha una demanda suficient. 
***Se poden programar classes d’instrument al migdia depenent de la 
disponibilitat del professor (posau-ho a les observacions al formulari i segur 
que trobam una hora que ens vagi bé a tots)


