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Del 30 de maig al 30 de juny

HAS
NASCUT
PER
SERAtista! 20è Anivesari



QUI SOM?

A l’Escola Municipal de Música de Gurb treballem 
des dels nostres inicis, el setembre del 2002, per 
oferir un ensenyament musical de qualitat i 
dinamitzar la vida musical del municipi i la 
comarca d’Osona. Actualment a l’Escola hi ha 
matriculats més d’un centenar d’alumnes, i som 
una àmplia plantilla de docents. Organitzem 
diversos concerts i audicions cada curs i 
participem en diferents activitats musicals a 
nivell municipal i comarcal. Aquest curs us 
convidem a celebrar el 20è aniversari amb 
nosaltres!

QUÈ OFERIM?

- Sensibilització musical per a alumnes de P3 
a P5: En aquesta etapa es treballen les qualitats 
bàsiques del so a través de cançons, contes, jocs, 
audicions, danses, manipulació d’instruments 
Orff... S’aprèn a gaudir de la música de manera 
sensorial i vivencial. 

- Llenguatge musical (de 1r a 6è de Primària): 
En aquesta etapa s’aprenen gradualment els 
signes musicals que els permetran desxifrar 
partitures, educar l’oïda, aprendre a escoltar la 
música i gaudir-la… Gràcies al llenguatge, podran 
desenvolupar-se millor en el seu instrument. 
L’estructura dels cursos és la següent: Iniciació 
(I, II) i Grau Elemental (1, 2, 3, 4).  

- Cant Coral (de 1r a 6è de Primària):en aquesta 
assignatura es treballa el primer instrument amb 
el qual els nens i nenes tenen contacte: la pròpia 
veu. A les classes de Cant Coral els alumnes 

aprenen a utilitzar la veu correctament, i sobretot, 
a cantar i fer música en grup a través d’un repertori 
engrescador, que avarca des de cançons 
tradicionals d’arreu del món a les més actuals.

- Tallers d’instrument: sèrie de Tallers 
instrumentals, organitzats per famílies: vent fusta, 
vent metall, corda i percussió. L’objectiu d’aquests 
Tallers és que els alumnes coneguin tots els 
instruments que ofereix l’Escola, d’una manera 
pràctica i propera (treball en petit grup), i així, 
poder ajudar-los a escollir-ne un per començar-lo 
a practicar i gaudir-lo els cursos següents

- Instrument: durant les classes d’instrument, els 
nens i nenes aprenen a tocar l’instrument escollit i 
a utilitzar tots els coneixements musicals que 
tenen (i que reben de la resta d’assignatures) per 
interpretar música i poder expressar-se a través 
d’aquest. L’escola ofereix un ampli ventall d’instru-
ments:
Baix Elèctric / Bateria / Cant / Clarinet / Contrabaix 
/ Flauta Travessera / Guitarra Clàssica / Guitarra 
Elèctrica / Piano Clàssic / Piano Modern / Saxo / 
Trompeta / Trombó / Violí / Violoncel

- Cambra, Orquestra i Banda: en aquesta assig-
natura els alumnes aprenen a interpretar música 
amb el seu instrument amb altres companys/es en 
petit grup (cambra) o en gran grup (orquestra o 
banda).

- Programa Alternatiu: A partir de 1r d’ESO, els 
alumnes de la nostra escola poden escollir les 
assignatures que més desitgin (o els convinguin) 
de totes les que oferim: instrument/s, Llenguatge 
Musical, Conjunts instrumentals i vocals...

- Àrea de modern: aquesta àrea, proposada per 
alumnes a partir de 1r d’ESO,  concentra assigna-
tures de la música moderna: Rock, Pop, Jazz… : 

Llenguatge Modern (aspectes fonamentals 
d’estructura i forma del tema, harmonia, 
escales..)
Instrument
Combo (petits conjunts instrumentals)
Gospel Joves GJG
Informàtica Musical

- Adults: l’oferta s’extén a classes per adults :
Llenguatge Musical (nocions bàsiques per 
la correcta comprensió de la partitura)
Instrument
Gospel Grans GGG
Combo

- Aula de Música Tradicional: tallers de durada 
semestral i que tenen com a objectiu la formació 
musical de l’alumnat a través d’instruments tradi-
cionals. 

Degut al creixement de participació d’alumnes 
d’altres centres de la comarca a la nostra Escola, 
posem a la disposició de les famílies que ho 
desitgin horaris flexibles i grups alternatius per 
tal de poder realitzar les classes en horaris que 
es puguin adaptar a les necessitats de cada 
alumne.

ON ENS PODEU TROBAR?
Les Escoles de Gurb – Carrer Vallès s/n – 08503 GURB
Telèfons: 93 886 10 56 – 606 936 469 
Correu electrònic: a8064210@xtec.cat
www.emmgurb.cat / @escolademusicadegurb 


