
 

 

PROJECTE “ESCOLA DE MÚSICA”  
a l’escola LANASPA 

Elaboració d’un Conveni de col·laboració entre centres d’educació 
primària  i Escoles de Música autoritzades i Conservatoris 

Amb el suport del Departament d'Ensenyament de la Generalitat  

 
 

 

 

Integració en el projecte ARA ART, promogut pel Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya: Projectes educatius basats en l’educació artística. 

 
Des del CEM Escola de Música – Conservatori, conjuntament amb l’escola Lanaspa,  engeguem el 
projecte “Escola de Música” a Primària a l’escola Lanaspa, aportant la nostra experiència i prestigi 
en el camp de la innovació pedagògica musical amb la finalitat de millorar la conciliació horària 
aprofitant les hores del migdia i descarregar així, les hores de la tarda vespre.  
L'experiència de fer entrar la música per la porta gran de l'escola és molt significativa, coneixedors 
dels grans valors educatius que impliquen el treball intensiu d'un instrument. 
Ben aviat, l'escola podrà gaudir d'una orquestra simfònica que estem segurs donarà encara més 
vida al centre educatiu, a l'estil de les escoles europees, angleses i americanes que són la nostra 
referència. 
I tot, amb l'aval del Departament d'Ensenyament de la Generalitat. 

 

Objectius 

 Potenciar l’educació artística com a nucli de la formació integral dels alumnes.  

 Fer de l’art un dels eixos per al desenvolupament de les competències bàsiques de  

l’educació obligatòria.     

 Potenciar l’arrelament social de tot l’alumnat, desvetllant i potenciant el coneixement  

de la cultura catalana com a factor d’inclusió social. 

 Contribuir a l’enriquiment i desenvolupament dels alumnes en la seva globalitat. 

 

Escola de Música de la mà del CEM 

El CEM, és una Escola de Música fundada l’any 1980 de la mà de músics i pedagogs, que neix amb l’objectiu 

d’aplicar mètodes innovadors i una nova visió, més oberta i motivadora, en el camp de la pedagogia musical. En 

tots aquests anys, s’ha convertit en una escola de referència l’àmbit de les escoles de música progressistes del 

nostre país. El CEM, ha estat mereixedor del Premi Nacional de l’Ensenyament de les Arts atorgat per la 

Generalitat de Catalunya. A l’any 2015 ha obtingut la oficialitat en el Grau Professional en les especialitats de 



 

 

Clàssica, Moderna, Tradicional, Antiga, Cant i Piano, essent la quarta a Catalunya en aconseguir-ho. 

A més de la seva Escola de Música i Conservatori de Grau Professional de Terrassa, també està al càrrec de la 

gestió de les escoles Municipals de Música de Sant Quirze del Vallès i de Collbató. 

 

En l’actualitat, compta amb una trentena de professors de totes les especialitats musicals. 

 

Des del CEM, volem aportar la nostra experiència per tal d’aconseguir un nivell musical de qualitat i un seguiment 

personalitzat dels alumnes que combini dedicació i motivació, aspectes que són el fonament de tot treball 

educatiu. 

 

Actualment, formem part de l’equip creat pel Departament d’Ensenyament per treballar la programació en 

música i competències bàsiques. 

 

Els principis metodològics de l'Educació Musical al CEM són: 

-  L’entorn sonor com a font principal d’informació. Partint de situacions familiars properes al nen/a. 

-  Aprofitar l’oferta musical de la societat, fent èmfasi en el folklore propi. 

- El joc com a base de les activitats. L’educació musical en aquesta etapa ha de ser totalment lúdica, potenciant el 

gaudi i el divertiment en les diferents activitats musicals. 

- Caràcter cíclic dels continguts, que han de ser a partir de vivències i coneixements propis i de continguts 

tractats anteriorment. 

-  Desenvolupar el “saber percebre”, “ saber fer” i “saber analitzar”. 

 

Totes les activitats, estan pensades per a desenvolupar la capacitat expressiva, l’audició interior, la percepció i 

memòria auditiva, l’agudesa de l’oïda, per a educar la seva veu, per a despertar  la sensibilitat  del  nen/a  i  iniciar-

lo en  el coneixement dels elements de la música, etc. 

En definitiva, les  activitats  que  portem  a  terme  serveixen  per  potenciar  habilitats,  emocions  i  capacitats 

sensorials, perceptives i creatives.  

 

La música és divertida, i en la vida del nen/a li permet, a més de gaudir-la, aprendre a expressar els seus 

sentiments, manipular objectes i  aprendre al seu propi ritme. Cal atraure els nens/es cap a la música, per tal que 

aprenguin a escoltar-la, estimar-la, conèixer-la i respectar-la. La música ajuda, també, a incrementar el vocabulari 

i el llenguatge, i a desenvolupar les seves habilitats motores. 

 

Ens basarem en el treball sensorial (desenvolupa els sentits, millora la capacitat sensorial, aconsegueix rapidesa 

en la transmissió i resposta i contribueix al desenvolupament cognitiu), que és el punt de partida de l’educació del 

ritme i de la formació musical. 

 

Treballem l’actitud activa i la receptiva, per tal que els nens/es siguin actius i receptius al mateix temps. 

 

 



 

 

OFERTA PEDAGÒGICA 
 

PROJECTE “ESCOLA DE MÚSICA” A L’ESCOLA LANASPA 
 

Objectius generals: 
 

 Contribuir al desenvolupament general de la personalitat de l’infant. 
 

 Despertar, estimular i fer viure el món de les emocions. 
 

 Desenvolupar la sensibilitat i la musicalitat. 
 

 Potenciar els valors que aporta la música per donar un ensenyament musical de qualitat, a càrrec de 

professionals d’alt nivell musical i pedagògic. 

 
 

Nivells i objectius: 

 

 Sensibilització Musical: Pàrvuls (P4 i P5) 
 

En aquest nivell de sensibilització, partirem de les qualitats del so (Timbre, alçada, llargada i intensitat) 

per anar introduint els diferents conceptes musicals, sempre de manera sensorial i a través del joc. 

Treballarem també l’ àlbum dels instruments perquè vagin coneixent de primera mà els diferents 

instruments que a partir dels 6 anys ja podran estudiar. 

 

Organització de les matèries: 1h a la setmana de classe en grup al migdia 

 
 Iniciació a la Música: Cicle Inicial (1r i 2n de Primària) 

 
En aquest nivell, la introducció del Llenguatge Musical, amb la lectura i l’escriptura de les notes 

musicals, es combina amb l’estudi de l’instrument, aspecte aquest que donarà un gran impuls en 

l’experiència musical dels nens i nenes. 

 

Organització de les matèries:   - Llenguatge Musical dins l’hora de música de l’escola 

- Instrument (migdies): 20min individual + classe en grup (a 

determinar en funció dels nivells i criteris pedagògics. Si no es 

pogués fer l’agrupació, la classe individual s’ampliaria). 

 

Important: Si hi ha nens que no tenen clar quin instrument voldrien tocar, poden començar sense 

instrument, i afegir-s'hi més tard o el curs següent. 

 
 Nivell bàsic 1: Cicle Mitjà (3er i 4rt de Primària) 

 
Aquest nivell està pensat per introduir als nens i nens més grans al món de la música. Es tracta d’un 

curs intensiu que potencia el treball pràctic instrumental i el Llenguatge aplicat a l’instrument. 

 

Organització de les matèries:   - Llenguatge Musical dins l’hora de música de l’escola 



 

 

 - Instrument (migdies): 20min individual + classe en grup (a 

determinar en funció dels nivells i criteris pedagògics. Si no es 

pogués fer l’agrupació, la classe individual s’ampliaria). 

 

 Nivell bàsic 2: Cicle Superior (5è i 6è de Primària) 

En aquest nivell, hi tenen cabuda tant els alumnes que es vulguin iniciar a la música, com aquells que 

tenen coneixements previs, ja que es durant a terme grups diferents dins l’hora de música de l’escola per 

treballar el llenguatge musical.  

 

Organització de les matèries:   - Llenguatge Musical dins l’hora de música de l’escola 

- Instrument (migdies):  

A) Iniciació: 20min individual + classe en grup (a 

determinar en funció dels nivells i criteris pedagògics. Si 

no es pogués fer l’agrupació, la classe individual 

s’ampliaria). 

B) Amb coneixements previs: 30min individual + classe en 

grup (a determinar en funció dels nivells i criteris 

pedagògics. Si no es pogués fer l’agrupació, la classe 

individual s’ampliaria). 

 

 Orquestra de Lanaspa: Volem crear una gran orquestra de l’escola, formada p er tots els 
estudiants de música, sigui quina sigui l'escola de música on estudien l'instrument (a partir del 3r any 
d’instrument). 

 

 

Instruments que es poden estudiar a l’Escola de Música de Lanaspa: 
 
Piano, guitarra, violí, viola, violoncel, flauta travessera, oboè, clarinet, saxo, trompeta, trombó, clavicèmbal, baix 
elèctric, guitarra elèctrica, contrabaix i bateria. 
 
Les classes d’instrument poden ser impartides en anglès! Sol·liciteu informació. 
 

 
Diploma acreditatiu 
 
Els alumnes que finalitzin el Nivell Bàsic 2, rebran un diploma acreditatiu del seu nivell, emès pel CEM, escola de 
música autoritzada pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. 
 
Aquells alumnes que vulguin continuar la seva formació musical un cop finalitzada la primària, podran fer un curs 
de preparació per les Proves d’Accés del Grau Professional del CEM. 



 

 

Preus curs 2016/2017 
 

Nivell Matèries Preu 

Sensibilització Musical: Pàrvuls (P4 i P5) 
1h/setm. de classe grupal de 
Sensibilització Musical al migdia 

28€/mes 

 
Iniciació a la Música: Cicle Inicial (1r i 2n) 

- Llenguatge Musical d’Iniciació integrat 
a la classe de música curricular. 
- Instrument (migdies): 20min individual 
+ classe en grup (a determinar en funció 
dels nivells i criteris pedagògics. Si no es 
pogués fer l’agrupació, la classe 
individual s’ampliaria). 

68€/mes 

 
Nivell Bàsic 1: Cicle Mitjà (3r i 4t) 

- Llenguatge Musical integrat a la classe 
de música curricular. 
- Instrument (migdies): 20min individual 
+ classe en grup (a determinar en funció 
dels nivells i criteris pedagògics. Si no es 
pogués fer l’agrupació, la classe 
individual s’ampliaria). 

68€/mes 

Nivell Bàsic 2: Cicle Superior (5è i 6è) 

A) Iniciació: 
- Llenguatge Musical integrat a la classe 
de música curricular.  
- Instrument (migdies): 20min individual 
+ classe en grup (a determinar en funció 
dels nivells i criteris pedagògics. Si no es 
pogués fer l’agrupació, la classe 
individual s’ampliaria). 

68€/mes 

B) Amb coneixements previs: 
- Llenguatge Musical integrat a la classe 
de música curricular. 
- Instrument (migdies): 30min individual 
+ classe en grup (a determinar en funció 
dels nivells i criteris pedagògics. Si no es 
pogués fer l’agrupació, la classe 
individual s’ampliaria). 

90€/mes 

Orquestra (a partir de 3r) 
1h/setm. al migdia 20€/mes 

Preu especial per alumnes que fan 
instrument a l’escola 

10€/mes 

 
Matrícula:   40€/any 
 
 
I a més... 
Si hi ha pares i mares que volen gaudir també de la qualitat i avantatges de l’Escola de Música de Lanaspa, s’oferiran 
classes personalitzades a aquells qui hi estiguin interessats. 


