Escola de Música Casp

Escola de Música

Un estil de ser i de fer …amb la música
A l’Escola de Música Casp sabem que l’estudi de la música és —a banda d’un
fi en si mateix— una eina que contribueix de manera decisiva al
desenvolupament afectiu, cognitiu i social de les persones. Per això, amb un
claustre de professors entusiasta i compromès, ensenyem els nostres
alumnes a estimar la música i a créixer amb ella.

Escola de Música Casp

Els beneficis de la música…

Oferta instrumental

Saber escoltar, educar la veu, desenvolupar la creativitat, buscar
l’harmonia… Aquests són alguns dels beneficis de l’estudi de la
música que traspassen les fronteres de la música mateixa. Per
això, des d’un enfocament alhora rigorós i lúdic, a l’Escola de
Música Casp treballem perquè aquests valors siguin una realitat a
la vida dels nostres alumnes.

■ Corda: violí, viola, violoncel, contrabaix, piano, guitarra
clàssica

Oferta formativa
L’escola de Música Casp és una escola oberta al barri, adreçada a
tot aquell que —sigui infant, jove o adult— vulgui endinsar-se o
aprofundir en el món de la música.
Amb un treball basat en la formació de l’oïda i la veu, en
l’aprenentatge individual de l’instrument, en la pràctica musical
conjunta i en el foment de la creativitat, estructurem la nostra
oferta en quatre nivells diferenciats:
Ordenació curricular

Assignatures i dedicació horària

Música per a nadons • Taller trimestral

Corr.*
P3
P4
P5

Iniciació 1
Iniciació 2

• Llenguatge musical (45’) + Roda (30’)
• Llenguatge musical (1h) + Instrument (30’)

EP1
EP2

Nivell Elemental 1

• Llenguatge musical (1h 45’)
• Cant Coral (45’)
• Instrument (30’ o 45’)
• Bandeta o orquestina (opcional) (45’)
(Dedicació setmanal: de 3 a 4h)

EP3

Sensibilització 2
Sensibilització 3

Nivell Elemental 2
Nivell Elemental 3
Nivell Elemental 4

■ Música moderna: guitarra acústica i elèctrica, baix elèctric,
bateria i percussió
■ Cant clàssic i cant modern

Formacions
■ Grups de Cant Coral
■ Orquestra i orquestrina
■ Banda i bandeta
■ Grup de guitarres
■ Música de cambra (duets, trios, quartets…)
■ Combos

0-3 anys

• 1h setmanal

Sensibilització 1

■ Vent: flauta travessera, clarinet, saxòfon, trompa, trompeta

---

Nivell Professional 1 • Llenguatge musical (1h 30’)
• Instrument (45’ o 60’)
Nivell Professional 2
• Música de cambra (30’)
Nivell Professional 3 • Banda, orquestra o grup de guitarres (1h)
Nivell Professional 4 • Matèies optatives (segons instrument,
improvisació, combo, informàtica musical…)
Nivell Professional 5
(Dedicació setmanal variable)
Nivell Professional 6

Calendari i activitats
L’Escola de Música Casp segueix el calendari marcat pel
Departament d’Ensenyament. A banda de les classes regulars, al
llarg del curs se celebren Audicions de Tardor i de Primavera,
Audicions de Grau Professional, Concerts d’Adults i de
Graduació, Concerts de Nadal i de Final de Curs, etc. També
participem regularment en activitats fora de l’escola, fent
intercanvis, concerts, trobades i col·laboracions amb diversos
projectes i entitats, com el Concurs Maria Canals o el Festival
Simfonic.

* Correspondència amb educació infantil i estudis de primària

Oferim, a més, classes especials per a adults i sessions de
musicoteràpia. I preparem els alumnes per poder accedir al
Conservatori i als Estudis Superiors de Música.
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