AULES
Municipi / adreça

Matèries

Alpens
Fàbrica Vella
Ctra. Berga, 16

Instrument
Conjunt instrumental

Olost
Escola Terra Nostra
Avinguda de l’Esport, s/n

Música i moviment
Instrument
Llenguatge i creativitat

Oristà
Centre Cívic Oristà
Plaça Catalunya, 4

Música i moviment
Instrument
Llenguatge i creativitat

Prats de Lluçanès
Escola Josep Cirera
i Armengol
Carrer Mateu Garreta, s/n

Música i moviment
Instrument
Llenguatge i creativitat
Banda
Cor
Combo

Sant Feliu Sasserra
Escola Els Roures
Carrer St. Roc, s/n

Música i moviment
Instrument
Llenguatge i creativitat

Santa Eulàlia de
Puig-Oriol (Lluçà)
Escola Gafarró
Carrer Rourets, 5

Música i moviment
Instrument

Informació, propostes, dubtes?

ESCOLA
DE MÚSICA I ARTS
DEL LLUÇANÈS

CONTACTA’NS!
Consorci del Lluçanès
C/ Vell, 3
Sta. Creu de Jutglar (Olost)
emal@consorci.llucanes.cat
93 888 00 50 / 618 652 187
www.llucanes.cat/emal

CURS 2018-19

Consorci del

LLUÇANÈS

Ajuntament
d’ Alpens

Ajuntament
de Lluçà

Ajuntament de
Prats de Lluçanès

Ajuntament de
Sant Agustí
de Lluçanès

Ajuntament de
Santa Maria
de Merlès

Ajuntament de
Sobremunt

Ajuntament
d’Olost

Ajuntament de
Sant Boi de Lluçanès

Ajuntament
d’Oristà

Ajuntament de
Sant Feliu Sasserra

Ajuntament
de Perafita

Ajuntament de
Sant Martí d’Albars

Descobreix,
comunica, emociona’t...
fes música!

PRESENTACIÓ

OFERTA EDUCATIVA

L’Escola de Música i Arts del Lluçanès és un centre
educatiu i cultural públic de titularitat del Consorci del
Lluçanès que fomenta i apropa la música i les arts als
habitants del Lluçanès. Trobareu programes adreçats
a les diverses edats, des dels 0 anys (amb programes
de música per nadons) i sense límit d’edat, amb una
oferta educativa que s'organitza a l'entorn de la
pràctica musical en petit grup i col·lectiva, potenciant
la participació en grups instrumentals i vocals.
Des de l’Escola es volen potenciar, també, les arts
plàstiques i escèniques amb programes trimestrals que
podràs consultar a partir de setembre!
Les classes s’impartiran a les diverses aules del
territori.

INSCRIPCIONS i CALENDARI
Del 4 al 22 de juny al Consorci del Lluçanès i als
ajuntaments on hi ha aula de l’EMAL. Durant el mes de
juliol es confirmarà la plaça i els horaris del curs
2018-19.
El curs començarà el dia 12 de setembre. L’EMAL seguirà
el calendari lectiu escolar. Durant el mes de setembre es
faran reunions informatives a les diferents aules.
El formulari d’inscripció es pot descarregar a:
www.llucanes.cat/emal/documentacio

TALLERS DE CURTA DURADA
L’EMAL programa cursos i tallers
de manera trimestral i oberts
a tota la ciutadania: Música
per a nadons, teatre musical,
arts plàstiques…
www.llucanes.cat/emal/
oferta-educativa-curta-durada

Estigues
al cas de tote
s
les activitats
a
través de
facebook!

1
2

PROGRAMA INICIAL (3-6 anys)
MÚSICA I MOVIMENT
Adreçat a despertar i estimular l’interès dels més
petits a través de la cançó, l’audició, els
instruments orff i el moviment. Es complementa
amb tastets d’instruments trimestralment i amb
la participació als concerts de l’EMAL.
1 sessió setmanal de 45’
PROGRAMA BÀSIC I AVANÇAT
(a partir de 7 anys, joves i adults)
Instrument en petit grup
Inicia’t o aprofundeix en la pràctica instrumental
com a pilar fonamental de la formació musical.
1 sessió setmanal de 60’
Llenguatge musical i creativitat
Aprèn a comunicar-te amb la música com a llenguatge universal i estimula la teva part més creativa.
1 sessió setmanal de 45’
Cor
Utilitza l’instrument que sempre portes a sobre;
la teva veu, i simplement… canta!
1 sessió setmanal de 45’
Combo i conjunts instrumentals
Toca en un grup amb el format més variat
d’instruments: percussió, guitarra, piano,
instruments de corda… tot hi cap!
1 sessió setmanal de 60’
Banda
Participa del conjunt d’instruments de vent que fa
les festes majors i les cercaviles més animades!
1 sessió setmanal de 90’ (*matèria gratuïta!)

QUOTES, BONIFICACIONS i BEQUES
Matrícula per curs 30€
Quotes mensuals (9,5 mensualitats)
Programa

Matèries

Quota
Mensual

Inicial

Música i moviment

30€

Bàsic i
Avançat

Pack: instrument +1
o més assignatures
complementàries

88€

Bàsic i
Avançat
(assignatures
soltes)

Instrument en petit
grup

75€

Llenguatge i creativitat

18€

Cor

25€

Combo

25€

Banda

0€

Bonificacions del 10% de descompte sobre la quota
mensual per família nombrosa, família monoparental i
més d’un membre de la mateixa família.
L’Escola estableix beques per garantir la possibilitat
d’accés a l’educació musical i artística a tota la població.

BANC D’INSTRUMENTS
L’Escola compta amb un banc d’instruments que et
permet llogar l’instrument, amb una quota de 10€
mensuals, durant un any amb dret a compra.

OFERTA INSTRUMENTAL
Clarinet, saxo, trompeta, violí, bateria, guitarra
elèctrica i acústica i piano.
L’oferta instrumental està subjecte a la distribució
horària i al nombre de places disponibles.

ACTUACIONS AL LLUÇANÈS
Tots els programes educatius es complementen amb
actuacions obertes i gratuïtes al llarg del curs escolar
com a complement formatiu.

