
Nom:

Cognoms:

Data de naixement:

Edat:

Lloc de naixement:

Adreça:

Localitat:

Telèfon de contacte:

Tens coneixements musicals?

En cas afirmatiu especificar nivell i    
instrument cursats i centre educatiu:

Coral Gospel

Cant Coral infantil

Combo

Big Band

Llenguatge musical

Piano

Clarinet

Bateria

Flauta

Saxo

Veu

Guitarra elèctrica

Guitarra espanyola

Baix elèctric

Aula de Música 
de Masquefa
Curs 2014/15

Fitxa d’inscripció Programa d’activitats

Si estàs interessat en venir a l’aula retalla la fitxa i     
entrega-la a les oficines de la Societat l’Alzinar.



L’Aula Musical de Masquefa obre 
les portes a la Torre dels Tenas. 
L’Ajuntament posa a disposició  de 
tots els vilatans aquesta intal·la-
ció, que serà gestionada per l’Aula 
Musical l’Alzinar. Així, s’inicia una 
nova etapa educativa que comença 
amb un programa d’activitats des-
tinat a satisfer les expectatives dels 
masquefins.

Us animem a conèixer la nostra 
escola i a gaudir del seu esperit.

Telèfon: 931318311

E-mail: aulademusicamasquefa@gmail.com

Adreça: Plaça Josep Maria Vila, SN. 

SENSIBILITZACIÓ I-II-III

Dirigit a infants d’entre 3 i 
6 anys d’edat.  Primers de-
talls i conceptes musicals.

ESCOLTAR, CANTAR,
TOCAR i CREAR

INICIACIÓ I-II

Dirigit a alumnes entre 6 i 
8 anys. Aquesta etapa edu-
cativa és de caràcter pràc-
tic i es proposa dotar als 
alumnes de competències 
bàsiques que els permetin 
adquirir progressivament 
autonomia sobre el seu 
propi aprenentatge.

LLENGUATGE MUSI-
CAL, INSTRUMENT  i 
CONJUNT INSTRU-
MENTAL

BÀSIC I-II-III-IV

Dirigit a alunnes a partir 
dels 8 anys. Aprofundi-
ment dels conceptes mu-
sicals i de les capacitats 
instrumentals, d’expressió i 
creativitat.

LLENGUATGE MUSI-
CAL, INSTRUMENT 
INDIVIDUAL i 
CONJUNT

JOVES I ADULTS

Pels alumnes joves a par-
tir de 12 anys o adults que 
vulguin continuar gaudint 
de la música sense seguir 
els  paràmetres d’una línia 
reglada, es crea una línia 
flexible, adequada a les ne-
cessitats reals de cadascú i 
fet a base d'un quadre d’as-
signatures idoni per apren-
dre la música a un ritme 
propi.

LLENGUATGE MUSI-
CAL, INSTRUMENT  i 
CONJUNT INSTRU-
MENTAL


