INSCRIPCIÓ:

MESURES ADOPTADES COVID-19

Emplenar el formulari d’inscripció que trobareu
a www.esliceu.com abans del dia 25 de
setembre.

A més de les Mesures de protecció incloses al Pla de
contingència curs 2020/2021:

INFORMACIÓ:
Les activitats estan obertes a alumnes/pares/
mares d’altres centres escolars.
Segons l’activitat, les places són limitades
Les activitats es realitzaran de dia 1 d’octubre
de 2020 a dia 31 de maig de 2021.

COORDINACIÓ:
Lluís Fuster, coordinador Escola de Música,
llfuster@esliceu.com (620346424)

ACTIVITATS I PREUS
TALLER D’ORIENTACIÓ
INSTRUMENTAL (TOI)
50 min. setmanals amb tast i roda
de tots els instruments que tenim a
l’escola. 60€/mes. Dues sessions
de 25 minuts. Infantil i 1r i 2n EP.
INSTRUMENT COL·LECTIU
1 hora d’instrument en grup (grups
de 8 màxim) a la setmana. 65 €/
mes. 80€/mes (amb una hora de
llenguatge musical a la setmana)
Instrument inclòs en el preu
(excepte piano)
INSTRUMENT
1 hora a la setmana d’instrument
individual. 110 €/mes (només
instrument). 140€/mes (amb una
hora de llenguatge musical i
orquestra inclosa)
AGRUPACIONS
1 hora a la setmana amb
agrupacions de música moderna i
clàssica. 30€/mes. Combos/
Orquestres/ukelele/guitarra

- Les activitats que es duran a terme estaran en funció de
les inscripcions i de la possibilitat de configurar les
activitats per grups de convivència-aula.
- Les activitats extraescolars que impliquin la participació
simultania d’alumnes de diferents grups estables, només
es podran dur a terme quan es
garanteixi que no hi ha cap possibilitat de contacte entre
els alumnes dels diferents grups i es mantengui en tot
moment la distància de seguretat.
- Els horaris de les activitats extraescolars de migdia
s’organitzaran en funció de l’organització del menjador i
grups de convivència.
(*) Abans de l’inici del programa informarem a les famílies
de les activitats que es podran dur a terme així
com d’altres mesures i normes de protecció a aplicar en
funció de l’activitat.

ALGUNS BENEFICIS DE
L’ E S T U D I D E L A M Ú S I C A

1.Reforça l'atenció i la concentració
2.Incrementa la memòria i la
creativitat

3.Desenvolupa les habilitats motores
i rítmiques

4.Incrementa la seguretat en un
mateix i facilita la socialització

5.Redueix l’estrès
INSTRUMENTS:

• VIOLÍ
• VIOLONCEL
• CONTRABAIX I BAIX ELÈCTRIC
• PIANO
• GUITARRA CLÀSSICA I MODERNA
• BATERIA

HORARIS DELS GRUPS

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

de 12,50
a 13,15h

Roda
d’instruments
(5è i 6è EI)

Roda d’instruments (1r i 2n EP)

Roda
d’instruments
(5è i 6è EI)

Roda
d’instruments
(1r i 2n EP)

de
13,150h
a 13,40h

Roda
d’instruments
(1r i 2n EP)

DIVENDRES

Roda
d’instruments
(1r i 2n EP)

horabaixa
de 16,20
a 17,20

Aprèn a tocar
el violí/
guitarra/piano
en Grup. EP

Aprèn a tocar
el violí/
guitarra/piano
en Grup. EP

Roda
d’instruments
(5è i 6è EI)

Aprèn a tocar
el violí/
guitarra/piano
en Grup. EP

Roda
d’instruments
(5è i 6è EI)

escola de música
de 17,30
a 18h

LLENGUATGE
INICIAL

de 18 a
19h

LLENGUATGE
MITJÀ

de 19 a
20h

de 20h a
21h

LLENGUATGE
AVANÇAT

LLENGUATGE
MITJÀ

ORQUESTRA
DE CORDA
PER A
ADULTS

LLENGUATGE
AVANÇAT

ORQUESTRA

