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L’OFERTA EDUCATIVA DE L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA 
JULIÀ CANALS. 

 
 
 
PLA D’ESTUDIS 

  

La formació s’organitza en classes col·lectives de sensibilització i llenguatge musical, cant 

coral, sis orquestres en total de corda, vent i guitarra (cada una té grup de petits i de 

grans), tallers d’instrument i classes individuals i col·lectives d’instrument:  

SENSIBILITZACIÓ: es cursa en el programa d’Adagio. Té com a objectiu descobrir el món 

musical a través del cant coral, el moviment i l’audició. En aquests nivells es vol 

desenvolupar la sensibilitat musical dels infants i es fa de manera vivencial, aprofitant la 

seva energia i la necessitat de moviment. Es fa un treball sensorial, en forma de joc, 

perquè aprenguin a reconèixer les qualitats del so. Ens servim de la cançó per educar la 

veu i l’oïda, treballem el ritme amb instruments de percussió, i fem audicions per educar 

l’atenció i també per al moviment lliure i la dansa organitzada. 

 

LLENGUATGE MUSICAL: es cursa en els programes Allegro, Vivace i Presto, que es 

corresponen amb el nivell elemental i el primer cicle de grau professional. 

GRUPS DE CANT CORAL: d’acord amb l’edat i el nivell de solfeig dels alumnes.  

ORQUESTRES: a partir del curs Allegro 2.  

- Guitarra 

- Corda: per als alumnes de violí i violoncel 

- Vent: per als alumnes d’acordió, clarinet, flauta de bec, flauta travessera i 

saxòfon 
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TREBALL DEL REPERTORI AMB PIANISTA: per als alumnes d’instruments melòdics.  

 

TALLERS D’INSTRUMENT: consisteixen en sessions de mitja hora, dues per a cada 

instrument dels que s’ensenyen a l’escola, a les quals els infants hi assisteixen en grups 

de tres per poder-los conèixer i fer-ne un petit tast. 

 

INSTRUMENTS: Els alumnes d’Allegro 1 (infants de 7 anys) ja poden començar l’estudi 

d’un dels següents instruments: acordió, clarinet, flauta de bec, flauta travessera, 

guitarra, piano, saxòfon, violí i violoncel. Es contempla la possibilitat de fer un segon 

instrument a partir de Presto 3, segons la disponibilitat de places. 

 

PROGRAMES QUE S’IMPARTEIXEN  

ADAGIO: comprèn 3 nivells, adreçats a nens i nenes de 4, 5 i 6 anys. En el nivell d’Adagio 

3 es fan els tallers d’instrument.  

 

ALLEGRO: comprèn 4 nivells, adreçats a nens i nenes de 7, 8, 9 i 10 anys. A més de dues 

sessions setmanals de llenguatge musical de 45 minuts cadascuna, els alumnes tindran 

mitja hora de cant coral i, a partir del segon any d’instrument, tres quarts d’hora de grup 

instrumental. La classe d’instrument serà principalment col·lectiva (tres alumnes 1 hora, 

dos alumnes ¾ d’hora i un sol alumne ½ hora). 

 

VIVACE: comprèn 4 nivells, adreçats als alumnes a partir d’11 anys. És la línia paral·lela 

al programa PRESTO, però amb menys càrrega lectiva. Els alumnes rebran una hora de 

llenguatge musical a la setmana, una hora de cant coral, una hora i mitja de grup 

instrumental i la mateixa estona de classe d’instrument que al programa ALLEGRO.  
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Per als programes ALLEGRO i VIVACE les classes de grup són optatives. Les classes 

s’organitzen en dies fixos de la setmana que es mantenen d’un any per l’altre si l’alumne 

ho desitja (dilluns i dimecres o dimarts i dijous). Els grups instrumentals tenen els assaigs 

en divendres. 

 

PRESTO: comprèn 4 nivells, adreçats als alumnes a partir d’11 anys. És la línia paral·lela al 

programa VIVACE, però amb més càrrega lectiva. Els alumnes rebran a la setmana 3 hores 

de classe de llenguatge musical, una hora de cant coral, una hora i mitja de grup 

instrumental i una hora de classe individual d’instrument. En aquest programa és obligatori 

assistir a totes les classes i no es manté uniformitat en els dies de classe de la setmana. 

Els alumnes dels programes VIVACE i PRESTO faran junts les classes de cant coral i de grup 

instrumental.  

 

ANDANTE: programa per a adults pendent d’implementar-se els  propers cursos.  

 

MODERATO: els alumnes que volen seguir qualsevol dels programes anteriors però no 

volen fer classe d’instrument poden acollir-se a aquest programa alternatiu. 

 

CONVALIDACIONS AMB ALTRES ESTUDIS  

L’Escola Municipal de Música Julià Canals de Molins de Rei està classificada per la 

Generalitat de Catalunya com a centre no oficial reconegut per impartir el nivell elemental 

d’ensenyament musical (Decret 294/1998, d’11 d’octubre) i per la Resolució de 10 de juliol 

de 2001 de la Direcció General d’Ordenació i Innovació Educativa com a escola autoritzada 

que imparteix 1r cicle de grau professional d’Ensenyament musical amb possible 

reconeixement com a crèdits variables d’Educació Secundària Obligatòria.  
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OFERTA EDUCATIVA 

PROGRAMA LLENGUATGE 
MUSICAL INSTRUMENT ORQUESTRA CANT CORAL 

Adagio 1 1 / / / 

Adagio 2 1 / / / 

Adagio 3 1 Taller / / 

Allegro 1 1,5 0,5 / 0,5 

Allegro 2 1,5 0,5 0,75 0,5 

Allegro 3 1,5 0,5/0,75/1 0,75 0,5 

Allegro 4 1,5 0,5/0,75/1 0,75 0,5 

Vivace 1 1 0,5/0,75/1 1,5 1 

Vivace 2 1 0,5/0,75/1 1,5 1 

Vivace 3 1 0,5/0,75/1 1,5 1 

Vivace 4 1 0,5/0,75/1 1,5 1 

Presto 1 3 1 1,5 1 

Presto 2 3 1 1,5 1 

Presto 3 3 1 1,5 1 

Presto 4 3 1 1,5 1 

Andante 1 0,5 / / 

Moderato Programa alternatiu sense classe d’instrument 

 


