TEATRE*

Inscripcions i Matrícula:

ETAPA 3-5

Per inscriure's caldrà omplir i enviar a
espai.cultura@claretbarcelona.cat la còpia del
formulari d'inscripció i esperar a la confirmació de
plaça. La còpia del formulari s'envia
automàticament al vostre correu un cop heu
omplert el formulari.

Adreçat a: alumnes de P3, P4 i P5.
Principal objectiu: Introduir als més petits en el món del teatre.
Com es treballa: amb jocs d’expressió corporal, imaginació i
moviment, relaxació, joc dramàtic, jocs de percepció, jocs motrius i
jocs de representació. Ajudem a superar vergonyes i pors.
Horari A: dilluns i dimecres 17,00 a 18,00 hores.
Horari B: dimarts i dijous de 17,00 a 18,00 hores.
Preu: 60 € x 9 quotes mensuals.
nsor B divendres3,15 a 14,00

ESPAI CULTURA CLARET
Per accedir al formulari:
https://forms.gle/w8tqSPSCtvPakpcE9

ETAPA 6-7
Adreçat a: alumnes de 1er i 2on de primària.
Principal objectiu: iniciar-se en el treball teatral.
Com es treballa: amb jocs i tècniques teatrals, tot gaudint de les
infinites possibilitats que té el teatre com a forma d’expressió i
comunicació.
Horari A: dilluns i dimecres de 17,00 a 18,00 hores.
Horari B: dimarts i dijous 17,00 a 18,00
Horari C: dimecres de 13,30 a 15,00 hores.
Preu: 60 € x 9 quotes mensuals. in
(P3-P4-P5)

ETAPA 8-11
Adreçat a: alumnes a partir de 3er de primària.
Principal objectiu: aprofundir en el treball teatral.
Com es treballa: amb jocs, tècniques teatrals i preparació d’obres de
teatre, tot gaudint de les infinites possibilitats que té el teatre com a
forma d’expressió i comunicació.
Horari C: dimecres de 13,30 a 15,00 hores.
Preu: 60 € x 9 quotes mensuals.

LES
ARTS*

L’Espai Cultura té una matrícula única de 45€ que
hauran d’abonar juntament amb la primera quota
tots aquells alumnes que no fan cap altra activitat a
l’Espai Cultura.

*Els horaris poden estar subjectes a canvis en
funció del número de grups oberts per cada nivell i
en funció dels escenaris presencial, semi presencial
o virtual que puguin esdevenir al llarg del curs
escolar 20-21.
PER MÉS INFORMACIÓ:
www.claretbarcelona.cat/ca/escola/espai-culturaclaret
espai.cultura@claretbarcelona.cat

Curs 2020-2021

ESCOLA DE MÚSICA*

ETAPA 8-11

ETAPA 12-18

GRAU ELEMENTAL

ITINERARI CONSERVATORI: PAS DE GRAU

Adreçat a: alumnes a partir de 3er de primària.
Nombre de cursos: 4
Principal objectiu: la pràctica musical com a eix vertebrador de l’aprenentatge
musical.
Com es treballa: donant molta importància al llenguatge musical per tal de donar el
màxim suport a l’estudi de l’instrument. Preparant-se pels exàmens del
conservatori de manera sistemàtica i gradual i participant de manera progressiva,
però obligatòria de grups instrumentals i corals.
Com s’hi accedeix: havent cursat iniciació o a través d’una prova de nivell.

Adreçat a: alumnes a partir de 1er d’ESO que vulguin continuar estudis musicals
reglats.
Nombre de cursos: 1
Principal objectiu: la preparació de l’examen per accedir a grau professional en un
conservatori.
Com es treballa: curs molt intens de consolidació dels aprenentatges fets a grau
elemental. Requereix d’una forta implicació de l’alumne/a.
Com s’hi accedeix: havent cursat i aprovat 4t de grau elemental.

SENSIBILITZACIÓ
Adreçat a: alumnes de P4 i P5.
Nombre de cursos: 2
Principal objectiu: proporcionar una experiència musical global.
Com es treballa: amb la veu, el ritme, el moviment, les danses i els primers
rudiments del llenguatge musical.
Inicien el contacte amb diferents instruments i participen en una agrupació
d’instruments Orff.
Curs
P4
P5

Llenguatge

Instrument

Canta i balla
1h setmanal
Canta i balla
1h setmanal

Taller d’instruments
30’ setmanals

Canta i balla: dimecres 13,30 a 14,30 hores.
Taller d’instruments: dimecres de 14,30 a 15,00 hores.
Preu: 60 € x 9 quotes mensuals.

INICIACIÓ
Adreçat a: alumnes de 1er i 2on de primària.
Nombre de cursos: 2
Principal objectiu: Iniciar a l’alumne/a en l’aprenentatge d’un instrument (piano,
violí o guitarra).
Com es treballa: El llenguatge musical en grup i l’instrument de forma individual.

1r d’EP
2n/3r d’EP

Horari:

Primer i
Segon

Iniciació 1
1h setmanal
Iniciació 2
1h setmanal

Iniciació 1: dimarts de 13 a 14 ó de 14 a 15.
Iniciació 2: dijous 13 a 14 ó de 14 a 15.
Instrument: migdies i tardes.

Instrument

Formacions
Obligatòries
PRIMER CICLE DE GRAU

Agrupacions
optatives

45’ setmanal
individual

Grup Coral I
45’ setmanal
Orquestra de
guitarres
45’ setmanals a
partir de 2n grau

Instrument
30’ setmanal individual
30’ setmanal individual

1,5h setmanals

Cambres
1h/mes

SEGON CICLE DE GRAU

Tercer i
Quart

Llenguatge

Llenguatge

Taller d’instruments
30’ setmanals

Horari:

Curs

Nivell

1,5h setmanals

1h setmanal
individual

Grup Coral II
45’ setmanals
Cambres
1h/mes

Orquestra de
guitarres
1h setmanal
Col·lectiva de violí
1h setmanal
Col·lectiva de
piano
1h setmanals

Horaris
Dilluns
Primer
llenguatge
12,30 -13,15
Primer
llenguatge
13,15-14,00

Dimarts
Segon
llenguatge
12,30-13,15
Tercer
llenguatge
13,30-15,00

Dimecres
Primer
llenguatge
12,30-13,15
Primer
llenguatge
13,15-14,00

Dijous

Divendres

Segon
llenguatge
12,30-13,15
Quart
llenguatge
13,30-15,00

Grup Coral 3
12,30-13,15
Grup Coral 2
13,15-14,00
Orquestra i
Col·lectives
14,00-15,00

Instruments: Una tarda entre les 17,00 i les 20,30.
Cambres: Una tarda al mes de 19,30 a 20,30.

Preu: 80 € x 9 quotes mensuals.
Preu Primer Cicle: 100 € x 9 quotes mensuals + 10€ Cor infantil.
Preu Segon Cicle: 120 € x 9 quotes mensuals+ 10€ Col·lectives.
*Els horaris de llenguatge són provisionals. Dependrà de quantitat d’alumnes segons el curs.

Nivell

Llenguatge

Instrument

Pas de grau

ETAPA 4-7

1,5 h setmanal

1h setmanal

*els horaris s’acorden amb els interessats.

FORMACIÓ CONTINUADA
Adreçat a: alumnes a partir de 1er d’ESO que no vulguin fer estudis reglats
Nombre de cursos: de 1er d’ESO fins a Batx.
Principal objectiu: continuar aprofundint en el coneixement instrumental i sobretot
gaudint de la pràctica instrumental en grup. A partir d’aquest cicle es poden iniciar
estudis de música moderna: guitarra elèctrica, piano jazz,...
Com es treballa: tot girarà al voltant de les agrupacions instrumentals que es
formin.
Com s’hi accedeix: havent cursat i aprovat 4t de grau elemental.
Instrument

Formacions

A triar entre 30’-45’-60’/setmanals

Grups instrumentals 1h setmanals

Horari: a convenir.

ADULTS
Classes particulars d’instruments.
Preus de formació continuada i adults:
Instrument 30’: 50 € x 9 quotes mensuals.
Instrument 45’: 75 € x 9 quotes mensuals.
Instrument 60’: 100 € x 9 quotes mensuals.
Grup instrumental: 40 € x 9 quotes mensuals.

