
Activitats del 16 al 20 de

JULIOL 2018

El Trencanous
Música i 
moviment

Descans
Esmorzar amb 
música

Micro concert
violí

Descans
Esmorzar amb 
música

Micro concert
guitarra

Descans
Esmorzar amb 
música

Micro concert
piano

Descans
Esmorzar amb 
música

Micro concert
flauta

Descans
Esmorzar amb 
música

Micro concert
contrabaix

Contes musicals

El Trencanous
Música i 
moviment

Contes musicals

Toca, toca,
instruments

Dijous

Divendres

Dilluns

Dimarts

Dimecres

10h 10.45h 11.30h a 12h

TALLERS PER A INFANTS (3 a 5 anys)

Dijous

Divendres

El Trencanous
Música i 
moviment

Descans
Esmorzar amb 
música

Micro concert
flauta

Descans
Esmorzar amb 
música

Micro concert
violí

Descans
Esmorzar amb 
música

Micro concert
violoncel

Descans
Esmorzar amb 
música

Micro concert
guitarra

Descans
Esmorzar amb 
música

Micro concert
saxo i clarinet

El Trencanous
Pintem la música

El Trencanous
Música i 
moviment
Carnaval dels 
animals
Música i 
moviment
Carnaval dels 
animals
Pintem la música

Dilluns

10h 10.45h 11.30h a 12h

Dimarts

Dimecres

TALLERS PER A NADONS (0 a 3 anys) I GUÍXOLS
MÚSICA 

Tallers per a nadons
Tallers per a infants

Casal musical
Curs musical

DATES I PREUS

Del 16 al 20 de Juliol de 2018 (ambdós inclosos) 

- Taller de Nadons i Infants: 1 dia a escollir 10€ / 2 dies a                      
a 
- Casal Musical: 40€ (5 dies)
- Curs Musical: 50€ (5 dies)

*En cas que un dels tallers tingui menys de 3 alumnes, o més de 12 
l’Escola de Música es reserva el dret de modificar horaris, llocs o 
activitats anunciades. 

INSCRIPCIÓ I PAGAMENT  

Les inscripcions es poden fer presencialment a l’Escola 
de Música de Sant Feliu de Guíxols o bé a través de la nostra 
web: www.escolademusica.guixols.cat

El període d’inscripció és des del 16 de maig fins finalitzar 
places. 

PROFESSORS

Josep Bergadà, Fina Blanco, Marc Clos, Irene Ferrer, Luis 
González, Pedro Gómez, Cèlia Johé, Anna Maria Llandrich, 
Jaume Olivé, Jordi Ortega, Laia Pijoan, Cristina Pujol, Antoni 
Pujol, Georgina Reyner, Miguel Rodriguez, Núria Saubí, 
Xavi Molina, Dolors Vidal.

CONTACTE

Escola de Música de Sant Feliu de Guíxols. 
C/Capmany 23 - 25. 
17220 – Sant Feliu de Guíxols (GIRONA) 

escolamusica@guixols.cat
www.escolademusica.guixols.cat
972 821393

escollir 15€ / 5 dies 30€



PRESENTACIÓ

L’Escola Municipal de Música de Sant Feliu de Guíxols compta 
amb una llarga trajectòria pedagògica, 18 professors de 
diferents disciplines i 520 alumnes durant el curs 2017-18.

Des de l’Escola de Musica us oferim “GUÍXOLS MÚSICA”. 
Un curs musical d’estiu adreçat a nens i nenes de totes les 
edats i necessitats, que es realitzarà a l’escola de Música de 
Sant Feliu de Guíxols durant la tercera setmana de Juliol de 
2018. Una oportunitat única per gaudir de la música i l’estiu 
en un entorn privilegiat de la Costa Brava.

L’eix del curs es vertebrarà a partir de l’aprenentatge en grup i 
la vivència musical a través de recursos tant diversos com la 
creativitat, la improvisació, la percussió o el soundpainting. 

El curs està estructurat en quatre grups, segons edat:

Tallers per a Nadons (0 a 3 anys) i Tallers per a Infants 
(3 a 5 anys) 
Oferim una experiència musical compartida entre pares i fills 
on gaudiran d’una activitat musical, una estona d’esmorzar i un 
microconcert cada dia. 

Casal Musical (de 6 a 12 anys) 
Dirigit a nens i nenes amb inquietuds musicals i ganes de 
passar-s’ho bé. El casal inclou  3 tallers musicals, una activitat 
de lleure a l’entorn d’algun aspecte musical i 30 min d’esbarjo. 

Curs Musical (+12 anys)
Adreçat a joves amb ganes d’aprofundir en la creació musical i 
aprendre nous recursos i eines en la seva vessant més pràctica. 
Les classes seran tallers específics i dinàmics que tractaran 
temes molt variats com: les tècniques d’estudi de gravació, 
tablet music o el teatre musical.

Activitat de lleure:
instruments 
reciclats

Contes musicals

Soundpainting

Activitat de lleure:
jocs d’aigua

5 obres 
imprescindibles
de la història

Activitat de lleure:
jocs d’aigua

Activitat de lleure:
els sons de Sant 
Feliu

Música i moviment

Activitat de lleure:
el silenci

Percussió per a no
percussionistes

11.30h 12.15h a 13h

Loops music

Cantar cançons de
quatre acords

Percussió corporal

Taller de cançons

Activitat de lleure:
instruments 
reciclats

10.30h

Dijous

Divendres

Dilluns

Dimarts

Dimecres

9h 10h

Eines musicals en 
la xarxa Descans

Descans

Descans

Descans

Descans

Orquestra:
Canvi d’instrument

Teatre musical

Orquestra:
Canvi d’instrument

Teatre musical

CASAL MUSICAL (6 a 12 anys)

Loops music

Com perdre la por
escènica

19h a 20h

Descans

Descans

18.45h

Tècniques d’estudi 
de gravació I

Tècniques d’estudi 
de gravació II

17.45h

Improvisació

5 obres 
imprescindibles
de la història

Improvisació

Descans

Descans

Descans

Percussió corporal

Soundpainting

Manipulació de 
petits equips de so

16h 17.15h

Divendres

Dimarts

Dimecres

Eines musicals en 
la xarxa Descans

Descans

Descans

Descans

Descans

Orquestra:
Canvi d’instrument

Teatre musical

Orquestra:
Canvi d’instrument

Teatre musical

Dilluns

Dijous

CURS MUSICAL (+12 anys)


