
ESCOLA	DE	MÚSICA	CAMINS	 	
CURS	2017-2018	
 

Us fem a mans informació relativa a l’Escola de 
Música Camins pel curs 2017-2018, si esteu pensant 
que els vostres fills ampliïn els seus coneixements 
musicals i n’obtinguin tots els beneficis que la seva 
pràctica aporta no dubteu en demanar-nos 
informació sobre la nostra oferta. 

La música ajuda a desenvolupar la creativitat; 
millora la capacitat d’expressió i de comunicació; 
desenvolupa les diferents intel·ligències: musical, 
lingüística, lògica-matemàtica, espacial, corporal, 
interpersonal, intrapersonal i naturalista (mètode i 
ordre); millora la capacitat de treballar en equip, la 
disciplina, la constància i l’esforç; i també és una 
font d’esbarjo i gaudi sense límits! Us animem a 
venir amb nosaltres a gaudir i aprendre un nou 
llenguatge, una nova manera d’expressar-se, de 
sentir i comunicar-se! Concerts, sortides com les 
fetes al Teatre del Liceu o l'Auditori, tallers i molta 
música ens esperen! 

Per qualsevol qüestió relacionada amb l’Escola de 
Música Camins podeu enviar un correu electrònic a 
les següents adreces o trucar al següent telèfon: 
 
Coordinadora extraescolars, María Jiménez: 
664269998    ecmenjador@escolacamins.cat 
 
Gestió extraescolar, AMPA Camins: 
ampacamins@gmail.com 
 

Classes col·lectives de llenguatge musical i cant 
coral per les tardes a partir de les 17:00h. És 
recomanable sol·licitar l’acollida de 16:30h a 17:00h 
que té un preu de 3€ mensuals. Els conceptes de 
llenguatge musical es treballen primer sobre 
instruments com el violí, tubs, carrillons, xilòfons, 
percussió corporal..., que els infants toquen i 
manipulen; amb audicions, projeccions i les noves 
tecnologies a l’abast reforcem i enriquim el que hem 
explicat.  

Instrument i orquestra pels migdies entre les 
12:30h i les 15:00h. D’aquesta manera s’aprofita 
molt bé el migdia i els nens i nenes tenen temps de 
jugar també. Els alumnes que no dinen al centre fan 
la classe d’instrument a les 12:30h o a les 14:30h. En 
qualsevol cas fer l’instrument al migdia els deixa més 
temps a les tardes per fer altres activitats, jugar o 
descansar. Totes les sessions d’instrument són 
obertes a les famílies, podeu entrar a la classe, 
escoltar i participar-hi. Així podeu a casa ajudar en 
l’estudi i fer que els infants gaudeixin més de 
l’instrument. 

A partir de Primer els nostres alumnes comencen a 
gaudir de la pràctica d’un instrument. Els alumnes 
de Primer entre l’octubre i el desembre fan un tast 
de diferents instruments per escollir el seu que 
treballaran a partir del gener. 

Possibilitat de fer el Currículum complet o només 
instrument o qualsevol assignatura aïllada. Us 
ajudarem a triar l’oferta que millor s’adapti a les 
vostres inquietuds. 

L’oferta de l’escola de música Camins segueix els 
continguts per superar els nivells que marca el 
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya. 

Horaris i quotes: 

Matrícula: 52€, segon i successius germans 26€. 

Currículum 

NIVELL              MATÈRIES DIA I HORA  QUOTA 
 
P3, 3 anys              Lleng. + C. Coral 1h. Dimarts de 17:00h a 18:00h 28€ 
 
P4, 4 anys              Lleng. + C. Coral 1h.30m. Dimarts de 17:00h a 18:30h 35€ 
 
P5, 5 anys              Lleng. + C. Coral 1h.30m. Dimarts de 17:00h a 18:30h 35€ 
 
Primer, 6 anys (oct.)    Lleng. + C. Coral 1h.45m. Dimecres de 17:00h a 18:45h     38€ (oct-des) 
Primer, 6 anys (gen.)   Lleng. + C. Coral 1h.45m. Dimecres de 17:00h a 18:45h  68€ (gen-juny) 
              Instrument 30m. Instrument individual 
 
Segon, 7 anys              Lleng. + C. Coral 1h.45m. Dimecres de 17:00h a 18:45h 68€ 
              Instrument 30m. Instrument individual 
 
Tercer, 8 anys              Lleng. + C. Coral 1h.45m. Dimecres de 17:00h a 18:45h 78€ 
              Instrument 30m. Instrument individual 
              Orquestra 45m. Dijous de 14:10h a 14:55h 
 
Quart, 9 anys              Lleng. + C. Coral 1h.45m. Dijous de 17:00h a 18:45h 78€ 
              Instrument 30m. Instrument individual 
              Orquestra 45m. Dijous de 14:10h a 14:55h 
 
Cinquè, 10 anys           Lleng. + C. Coral 2h.15m. Dijous de 17:00h a 19:15h 85€ 
               Instrument 30m. Instrument individual 
               Orquestra 45m. Dijous de 14:10h a 14:55h 
 
Sisè, 11 anys               Lleng. + C. Coral 2h. 15m. Dijous de 17:00h a 19:15h€ 85€ 
               Instrument 30m. Instrument individual 
               Orquestra 45m. Dijous de 14:10h a 14:55h 
 
Mínim d’alumnes per grup: 6 
Mirem d’adaptar-nos a les vostres necessitats, si a totes les famílies us va millor un altre horari 
podem mirar de canviar el dia d’algun grup. 
 
 

Matèries aïllades 

MATÈRIES   CÀRREGA LECTIVA 
  30min. 45min. 60min. 90min. 
Llenguatge musical --- 30€ 35€ 45€ 
Instrument individual 52€ 77€ 102€ --- 
Instrument en grup 30€ 45€ 60€ --- 
Cant Coral  10€ 15€ 20€ --- 
Orquestra  --- 15€ 20€ --- 
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Matriculació oberta tot el curs 

Podeu adreçar-vos a la Maria Jiménez, 
coordinadora d’extraescolars: 

664269998    ecmenjador@escolacamins.cat 
 

 

Esperem gaudir aviat dels progressos dels 
nostres petits músics i fer créixer en ells 
l’interès i l’estimació per la música que tants 
beneficis els aportarà. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

US	ESPEREM!	
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