
 
 
 
 
DESCRIPCIÓ ASSIGNATURES OPTATIVES DEL GRAU PROFESSIONAL I 
TALLERS DE NIVELL MITJÀ 
Última actualització: 9 de juny de 2015 
	  
	  
CANT CORAL 

COR DEL CONSERVATORI – SEBASTIÀ BARDOLET 
C1-TOQ 
CURSOS: 1r, 2n i 3r 
Algun alumne de 1r pot ser derivat a l’Escola Coral dels dimecres de 17:30 a 18:30, criteri del 
professor de l’assignatura.  
ESTRUCTURA: 1 hora setmanal. Possibilitat d'assignatura quadrimestral. 
PERFIL D’ALUMNAT: El treball col·lectiu, la disciplina i l’autonomia dins del grup, la comprensió 
sensorial de l’harmonia i de la forma musicals, el coneixement pràctic d’èpoques i estils, la 
tècnica i el domini de la pròpia veu com el mitjà més autèntic i bell de l'expressió musical i 
sobretot la vivència de la música que els nois i noies poden compartir a partir del cant coral i 
totes les activitats que genera, haurien de convertir el Cant Coral en una disciplina fonamental 
de la seva formació per aconseguir desenvolupar una profunda cultura musical al nostre 
entorn. 
QUÈ ES TREBALLA?  Repertori a tres i quatre veus mixtes o iguals depenent del grup. Es 
treballa per programes i projectes quadrimestrals.  Activitats, concerts, intercanvis, 
col·laboracions. 
COR DE NOIS DEL CONSERVATORI, TALLER DE POLIFONIES TRADICONALS – 
SEBASTIÀ BARDOLET 
C3-TOQ 
CURSOS: 3r, 4rt, 5è i 6è. 
ESTRUCTURA: 1 hora setmanal. Possibilitat d'assignatura quadrimestral. Dissabte al matí. 
PERFIL D’ALUMNAT: Només nois. 
QUÈ ES TREBALLA? Repertori de polifonies tradicionals catalanes i mediterrànies. Pedals, 
bordons i acords. Harmonia intuïtiva i sonoritat. 
COR DE NOIES – SEBASTIÀ BARDOLET 
C2-TOQ 
CURSOS: 3r, 4rt, 5è i 6è. 
ESTRUCTURA: 1 hora setmanal. Possibilitat d'assignatura quadrimestral. Dissabte al matí. 
PERFIL D’ALUMNAT: Només noies. 
QUÈ ES TREBALLA? Repertori a dues, tres i quatre veus  iguals. Treball per programes i 
projectes quadrimestrals. Activitats, concerts, intercanvis, col·laboracions. 
COR DE REPERTORI POP – GUDI 
C4-TOQ 
CURSOS: 1r, 2n, 3r, 4rt, 5è, 6è. 
ESTRUCTURA: Repertori organitzat per quadrimestres. Es pot cursar un quadrimestre o tot el 
curs. 
PERFIL D’ALUMNAT:  
QUÈ ES TREBALLA? Treball de Cant coral a través d’un repertori de cançons de música “pop” i 
“rock”. Fraseig i ritmes típics d’aquesta música, cantant a dues o més veus, amb 
l’acompanyament de piano, guitarra o alguna formació instrumental petita. Interpretació 
correcta dels diferents estils, manera adequada de cantar en grup, posant atenció al que fan 
les companyes que canten la mateixa veu i a les que canten les altres veus, així com també a 
qüestions com les dinàmiques, el tempo etc. 

 



MÚSICA I NOVES TECNOLOGIES 
INFORMÀTICA MUSICAL – MARC VERNIS 
A2-TO 
CURSOS: 1r, 2n, 3r, 4rt 
ESTRUCTURA: 1 hora setmanal. És necessari cursar els dos quadrimestres, ja que el que es 
treballa té continuïtat: Transcripció i Edició de partitures (1Q), Gravació i Creació (2Q). No es 
recomana fer l’assignatura més d’un curs. Màxim 6 alumnes. 
QUÈ ES TREBALLA? Transcripció, edició de partitures i gravació. Maneig de diferents programes 
informàtics. Amb la transcripció es pot fer un bon treball auditiu així com aprendre-ho a 
escriure a una partitura. Programes: Finale i el MuseScore. Treball de la informàtica musical 
com una eina complementària bàsica i fonamental en els temps actuals. Treball creatiu al 
procés de gravació: inventar, escriure i gravar. Programa: Samplitude. 
Un dels pilars de l’assignatura és el projecte que des de fa quatre anys desenvolupa l’aula 
d’Informàtica amb La Farinera (Centre d’arts visuals de Vic). Es tracta de composar, 
enregistrar i editar la banda sonora i els efectes que formaran part dels projectes visuals que 
programen i dissenyen els seus alumnes. Fes-hi un cop d’ull:  
http://www.lafarinera.cat/arxius/NADALES/jugarnadala_2013.htm 
 

 
EDUCACIÓ CORPORAL 

EDUCACIÓ CORPORAL – TOMÀS GONZÁLEZ 
A1-TO 
CURSOS: 3r, 4rt, 5è, 6è 
ESTRUCTURA: 1 hora setmanal, encara que s’acaba de determinar en funció del nombre 
d’alumnes. És necessari fer l’assignatura durant tot el curs i es recomana fer-ne durant dos 
cursos. Màxim 6 alumnes. 
QUÈ ES TREBALLA? La presa de consciència per tal de desenvolupar hàbits correctes per a 
l’execució musical. Adquisició de la pràctica de l’entrenament corporal en la disciplina diària de 
l’instrument. Reflexió sobre les posicions, el moviment, el comportament i la conducta. 
Conèixer, acceptar i valorar el propi cos estimulant la seguretat i la confiança en benefici dels 
resultats en l’estudi i en l’actuació. 
 
 
LLENGUATGE MUSICAL I TEORIA 

LLENGUATGE MUSICAL NM – a determinar 
B14-T 
CURSOS: 1r i 2n de NM. 
PERFIL D’ALUMNAT: Alumnes que han culminat els cursos de Llenguatge de Nivell Elemental, 
que volen fer un manteniment i assentament d’aquest nivell assolit al Llenguatge de Nivell 
Elemental.  
Els alumnes que vulguin accedir a primer de conservatori i ja estiguin estudiant ESO, poden 
combinar aquesta assignatura amb la de Preparació per a la prova d’accés.  
LLENGUATGE MUSICAL MODERN – GUILLEM VERNIS 
B12-T 
CURSOS: 1r, 2n, 3r, 4rt 
PERFIL D’ALUMNAT: Alumnes amb interès per la música moderna que toquen instruments 
moderns. 
QUÈ ES TREBALLA? Pràctica i estudi del llenguatge musical específic de la música moderna. 
Improvisació, treball de polirítmies, lectura i interpretació de baixos xifrats i acords. 
HARMONIA MODERNA – MARC VERNIS 
B13-T 
CURSOS: 1r, 2n, 3r, 4rt, 5è, 6è* 
PERFIL DELS ALUMNES: Alumnes que volen tenir un apropament al món de l’harmonia moderna. 
QUÈ ES TREBALLA? Es treballa des d’una òptica molt pràctica a través de la composició, anàlisi 
de partitures i anàlisi auditiu, i l’aplicació de tot el que es treballa a l’instrument. 
A 6è* curs es passa a estudiar arranjaments (família d’instruments, difernts tècniques...). 
 
  



CULTURA MUSICAL 
HISTÒRIA DE LA MÚSICA – MODEST MORENO B1-TO 
CURSOS: 5è (obligada) 
ESTRUCTURA: 1 hora setmanal 
QUÈ ES TREBALLA? Els antecedents de la música occidental - L’edat Medieval - l’Ars Antiqua i 
l’Ars Nova - El renaixement - El barroc (instruments, interpretació de les obres) - El Clacissisme 
- Romanticisme i nacionalisme. Les grans èpoques de la Història de la Música - Els grans autors 
- Audicions – Biografies. 
FORMES MUSICALS I ANÀLISI – MARIÀ GRÀCIA B2-O 
CURSOS: 6è (obligada) 
ESTRUCTURA: 1 hora setmanal presencial durant tot el curs amb suport d’aula virtual. 
PERFIL D’ALUMNAT: Alumnes amb l’assignatura d’Harmonia aprovada. Alumnes amb interès per 
finalitzar el GP i també els que volen ampliar la seva cultura musical. D’aquí el caràcter 
d’optativa obligatòria. 
QUÈ ES TREBALLA? Juga una paper culminant en el currículum de GP, sintetitzant i unificant en 
una sola disciplina tots els coneixements apresos al llarg de tots els cursos i ofereix a l’estudiant 
una nova lectura molt més enriquida i consistent de la seva vivència musical. Anàlisi d’exemples 
de la literatura musical de diferents èpoques i estils (àudios, partitures i vídeos). Aplicació del 
coneixement adquirit a casos pràctics d’interpretació amb el propi instrument. 
Conceptualitzar i comprendre la manera com cada època i compositor han organitzat els sons al 
llarg d’una obra musical per tal de donar-los sentit i conferir-los poder comunicatiu. Cada estil i 
cada llenguatge compositiu han desenvolupat a partir uns recursos formals ben concrets per 
satisfer les seves necessitats estètiques. Poder-ne conèixer les seves lleis i els seus mecanismes 
ens permet endinsar-nos en l’essència de cada obra i entendre quins elements musicals hi 
contribueixen de manera efectiva. 
Concepte de forma musical i les seves principals manifestacions històriques. Desenvolupament 
dels recursos tècnics necessaris per a la seva anàlisi. Es posa especial èmfasi en la vessant 
aplicada de l’anàlisi formal en la interpretació instrumental i la seva contribució a la comprensió 
de l’estil. 
AVALUACIÓ: Contínua, amb proves quadrimestrals. 
GRANS OBRES DE LA HISTÒRIA DE LA MÚSICA -  MODEST MORENO D1-TOQ 
CURSOS: 3r, 4rt, 5è, 6è 
HORARI: Dimecres a les 20’00h 
ESTRUCTURA: 1 hora setmanal. Recomanat anar-hi 15 sessions (1Q). Valor 30’. Obert a la 
ciutat i gratuït. 
QUÈ ES TREBALLA? Audicions comentades de les grans obres del repertori de la història de la 
música, especialmentt en els terrenys simfònic, oratori i òpera. Aproximació als grans intèrprets, 
directors i formacions del S.XX. 
CRÈDIT D’ACTIVITATS I CONCERTS (CAC) – SEBASTIÀ BARDOLET D2-OQ 
CURSOS: 1r, 2n, 3r, 4rt, 5è, 6è. 
ESTRUCTURA: En revisió, tot i que seguirà responent a un horari flexible. PERFIL D’ALUMNAT: 
Permet alliberar càrrega lectiva i al mateix temps fomenta la participació de l'alumne en les 
activitats musicals del seu entorn. 
DESCRIPCIÓ: 
Encara per concretar alguns aspectes, pot constar d’assistència a concerts, classes magistrals, 
elaboració de materials per a “A l’entorn de...”, per a la revista “Pren nota”, compatible amb 
cursos intensius de l’Aula iMúsica. 
La figura del tutor és important per a l’assessorament de les activitats més adequades per a 
cada alumne. A final de curs cal presentar una memòria a través del Moodle. 
RECERCA ARTÍSTICA I MUSICAL – MONTSE CATLLÀ B14-T 
CURSOS: 1r, 2n. 
ESTRUCTURA: Una hora setmanal presencial.  
DESCRIPCIÓ: 
Recerca artística i musical proposa una nova manera d'apropar-se a la cultura musical. Alumnes 
i professor es constitueixen com a grup de treball a l'entorn de centres d'interès que s'aniran 
desenvolupant en un procés d'aprenentatge cooperatiu. A partir d’una concepció oberta i flexible 
de la programació, s'estableix, com a principal objectiu, el descobriment de la pròpia motivació 
vers les formes d’expressió artística. 
Recerca procura el desenvolupament de la creativitat, la participació activa, l'esperit crític, el 
sentit d'interrogació, la capacitat de síntesi, entre d'altres valors que conflueixen en una visió 
integral de la cultura humana: música, art, literatura, societat, història… en un tot que anirà 
prenent sentit gràcies a l'aportació de tots els membres del grup de treball. Ben lluny d'una 
exposició teòrica, Recerca planteja una aproximació pràctica i signiticativa al fet artístic. L’ús de 
les noves tecnologies, el trencament dels espais convencinals de l’aula, el treball per projectes i 
el foment d'una visió humanística seran elements determinants d'una concepció educativa que 
busca la connexió emotiva en el procés d'aprenentatge. 
 



PREPARACIÓ ACCÉS A SUPERIOR 
ANÀLISI MUSICAL I ENTRENAMENT AUDITIU PER AL GS – JOSEP BAUCELLS 
B3-O 
CURSOS: 6è 
ESTRUCTURA: 2 hores setmanals, durant el segon quadrimestre (15 sessions) 
PERFIL D’ALUMNAT: Alumnes decidits a presentar-se a les proves d’accés al Grau Superior. 
QUÈ ES TREBALLA? Pràctica de les tipologies d'exercicis de la part teòrica de la prova d'accés al Grau 
Superior de Música, especialment anàlisi auditiu, anàlisi de partitura, dictats melòdics, rítmics i polifònics.  
INTRODUCCIÓ A LA COMPOSICIÓ I A LA INSTRUMENTACIÓ  - MARIÀ GRÀCIA 
B5-O 
CURSOS: 5è, 6è 
ESTRUCTURA: 1 hora presencial cada dues setmanes durant tot el curs amb suport d’aula virtual. Entre 
classe i classe cal realitzar petits treballs compositius. (30’) 
PERFIL D’ALUMNAT: Nivell de LLM de 4GP aprovat. Estudiants que, a més d’una formació instrumental, volen 
introduir-se en el terreny de l’escriptura musical. Indispensable per a aquells alumnes amb interès per 
accedir a la modalitat de Composició o Direcció del grau superior. Molt aconsellable per a aquells  alumnes 
que vulguin accedir a la modalitat de Pedagogia Musical del grau superior. Igualment, pot resultar atractiva i 
de molt profit per aquells estudiants amb una sòlida formació instrumental que desitgin ampliar els seus 
coneixements i cultura musicals i poder explorar la creativitat musical a través de la composició d’obres 
pròpies o de l’arranjament d’obres ja existents per a diversos conjunts instrumentals. 
QUÈ ES TREBALLA: Aprofundiment teòric i pràctic de les principals tècniques de composició i instrumentació i 
aplicació a l’escriptura de petits treballs propis amb especial atenció a la introducció al contrapunt. Els 
treballs escrits s’interpreten en audicions per alumnes, professors o conjunts instrumentals del propi 
Conservatori. Encàrrecs, assignatura transversal de l’Escola de Música i Conservatori. 
AVALUACIÓ: Contínua, amb proves quadrimestrals i composició de petites obres. 
 



PRÀCTICA INSTRUMENTAL 
IMPROVISACIÓ - GUILLEM VERNIS i PEP COLS 
A4-TOQ-B 
A4-TOQ-A 
CURSOS: 1r, 2n, 3r (Guillem Vernis); 4rt, 5è, 6è (Pep Cols). S’agrupen als alumnes per nivell per 
davant de la família instrumental. 
ESTRUCTURA: 1 hora setmanal durant tot el curs o durant un quadrimestre (hauria de ser el 
primer). Encara que es recomana fer el curs sencer. Màxim 6 alumnes. 
PERFIL D’ALUMNAT: Alumnes que tinguin interès en entendre el llenguatge de la improvisació. 
Instruments de corda, flauta travessera, clarinet... 
QUÈ ES TREBALLA? Des d’un punt de vista teòric i pràctic. Situació històrica i reconeixement dels  
diferents estils, desenvolupament de la creativitat, treball amb  l’instrument des d’una perspectiva 
rítmica, melòdica i harmònica. Improvisació sobre estructures de blues i estructures harmòniques 
simples, desenvolupament de la creativitat i la capacitat de modificar melodies, extensió rítmica, 
línies del baix, control harmònic. Treball d’extensió rítmica. Tot a través d’audició, anàlisi, 
transcripció i pràctica en grup. Treball de diferents estils: jazz, improvisació a partir del repertori 
de l’alumne, resolució de passatges... Músiques del món i improvisació lliure (4rt, 5è, 6è). 
AVALUACIÓ: Inicial (valoració del punt partida de cada alumne), contínua (valoració de l’activitat 
setmanal) i sumativa (exercicis de transcripció, variació, conducció de veus, creació i composició 
instantània). 
GUITARRES D’ACORD – FRAN GAMALLO i QUIM ABRAMO 
B6-TOQ 
CURSOS: 1r, 2n, 3r, 4rt, 5è, 6è. Alumnes de NM amb recomanació del tutor. També hi ha 
l’Ensamble d’Acord amb alumnes de 5è i 6è de NE. 
ESTRUCTURA: 1 hora setmanal. Només durant el primer quadrimestre. Cal tenir els grups tancats 
abans de començar el curs per tal de treballar els arranjaments. 
PERFIL D’ALUMNAT: Alumnes de guitarra i guitarra elèctrica dels cursos esmentats. S’inclouen 
alumnes d’altres instruments que aporten globalitat al projecte i riquesa tímbrica als grups. Els 
instruments que presenten més dificultats són l’orgue i el piano, per un excés d’instruments 
harmònics i per dificultats logístiques. 
QUÈ ES TREBALLA? No confondre amb guitarra d’acompanyament!! Interpretació d’un repertori 
heterogeni que fuig dels estàndards del repertori de cambra i combo. Per aquest motiu s’escriuen 
els arranjaments específics per cada conjunt que es forma. Degut a aquesta personalització, és 
molt important tenir les llistes d’alumnes interessants a final de curs, per poder iniciar el curs amb 
els arranjaments fets. 
PIANO PER A NO PIANISTES – MARC VERNIS 
A6-TO 
CURSOS: 3r, 4rt, 5è, 6è 
ESTRUCTURA: Classes de grup de 5 alumnes. 45 minuts setmanals durant tot el curs. Sense 
possibilitat de cursar només un quadrimestre. Grups segons el nivell específic d’aquesta 
assignatura. 
PERFIL D’ALUMNAT: Alumnes que volen apropar-se al piano de manera inicial. 
QUÈ ES TREBALLA? Adquisició de recursos bàsics per tocar el piano. Continguts de la classe 
d’Harmonia aplicats al piano. Interpretació, lectura amb 2 claus, aspectes d’acompanyament: 
encadenaments harmònics, enllaços de veus... 
MÚSICA ANTIGA – MIQUEL CASALS 
A2-TOQ 
CURSOS: 3r, 4rt, 5è, 6è 
ESTRUCTURA: 1 hora cada 15 dies durant tot el curs (valor 30’). 
PERFIL D’ALUMNAT: Alumnes interessats en aprofundir en les pràctiques musicals anteriors al 
Romanticisme, especialment les dels períodes Renaixentista i Barroc. Assignatura molt 
recomanada alumnes de flauta de bec. 
QUÈ ES TREBALLA? El temari és obert i variat i es pot adaptar als interessos del grup. Assignatura 
de pràctica instrumental (treball amb l’instrument) encara que també es fan altres tipus 
d’activitats: audicions, etc. Possibilitat de vincular a un grup de cambra específic. La música 
antiga: períodes, estètiques, estils i ubicació del repertori. Les fonts: tractats, partitures, fonts 
literàries i iconogràfiques. Pràctica d’ornamentació i improvisació: Edat mitjana, renaixement i 
barroc. La música antiga en l’actualitat: cursos, concerts, material imprès, enregistraments, la 
xarxa d’internet.. Els instruments antics: història i evolució. Possibilitat de treballar alguna 
experiència amb el clavicèmbal. La interpretació de la música antiga amb instruments moderns, 
adaptació i criteris. Audició i comparació crítica d’enregistraments. Música en directe. Visites 
comentades a arxius, museus i altres institucions. Confecció i interpretació d’un petit repertori 
segons els criteris estilístics i estètics apresos. 



ORQUESTRA DE CAMBRA DE VIC 
D3-OQ 
CURSOS: 5è, 6è 
ESTRUCTURA: Treball per programes i sobre calendari. 
PERFIL D’ALUMNAT: Adreçat especialment als alumnes de corda de final de Grau Professional. 
QUÈ ES TREBALLA? Experiència del gran repertori d’Orquestra de Cambra. Col·laboracions amb 
solistes professionals i cors. Concert dins de la programació de L’Atlàntida. 
ESTADES ORQUESTRALS I DE MÚSICA MODERNA – DIVERSOS PROFESSORS 
D5-OQ 
Per canvi d’enfocament, aquest juny 2015 no hi haurà Estades. Es reprendran el curs que ve. 
INSTRUMENT/CANT COMPLEMENTARI – PROFESSORS D’INSTRUMENT 
Z1-O 
CURSOS: 4rt, 5è, 6è. Tenen preferència els alumnes de cursos més alts. Entre dos alumnes del 
mateix curs tindrà preferència aquell que tingui les qualificacions més altes en l’instrument 
principal i en cas d’igualtat es compararà la resta del currículum. També s’oferiran places 
d’algunes especialitats a 1r i a 2n. 
ESTRUCTURA: La permanència dependrà de la disponibilitat de places però sobretot de l’informe 
de la Junta d’Avaluació. En algunes especialitats les classes es faran en grup. Quota de 36€ 
mensuals. 
PERFIL D’ALUMNAT: Alumnes amb interès per conèixer un altre instrument i que tenen prou ben 
resolta la dedicació a la resta d’assignatures que cursen. Alumnes que necessiten iniciar-se en un 
segon instrument per tal de superar proves d’accés al Grau Superior. Pot comportar activitats 
complementàries com ara participació en agrupacions de l’Escola. 
INTRODUCCIÓ A LA MÚSICA DE CAMBRA/COMBO – DIVERSOS PROFESSORS. 
Coordinació COLOMA BONNÍN i GUDI 
A5-TO 
CURSOS: 1r, 2n, 3r 
ESTRUCTURA: Grups amb estabilitat quadrimestral. Classes de 45 minuts cada setmana. 
PERFIL D’ALUMNAT: Alumnes que tenen l’aval del seu tutor per beneficiar-se molt positivament de 
l’experiència de la Música se Cambra durant els primers cursos de Grau Professional, malgrat deixi 
de ser obligatori per les especialitats fins a 3r o 4rt. 
PIANO A QUATRE MANS – DIVERSOS PROFESSORS. Coordinació COLOMA BONNÍN 
Z2-TQ 
CURSOS: 1r, 2n, 3r, 4rt, 5è, 6è 
ESTRUCTURA: Grups amb estabilitat quadrimestral. Classes de 45 minuts cada setmana. 
PERFIL D’ALUMNAT: Alumnes de piano amb interès per treballar amb un company pianista i 
conèixer l’extens repertori de música de cambra per a piano a quatre mans. 
JAZZBAND – MARC VERNIS 
B8-TO 
CURSOS*: 1r, 2n, 3r, 4rt, 5è, 6è. Convé el contacte directe entre en Marc Vernis i el tutor 
d’instrument. 
ESTRUCTURA: 75 minuts setmanals durant tot el curs.  
PERFIL D’ALUMNAT: Dirigida a tots aquells alumnes que volen tenir una aproximació al món del 
Jazz a través d’una banda de gran format. Molt recomanable i interessant pels alumnes del 
departament de vent, fusta o metall. 
QUÈ ES TREBALLA? Diferents estils a partir de la sonoritat que proposa la formació de Big Band. 
Treball en grup, concerts, gravacions. 
Formació: 2 saxo alt, 2 saxo tenor, 1 saxo baríton, 4 trompetes, 4 trombons, 1 baix elèctric o 
contrabaix, 1 bateria, 1 teclat o piano, 1 guitarra, clarinets, flautes travesseres.  
MINISTRERS DEL PONT DE QUERALT – JORDI MARIA MACAYA 
A3-TO 
CURSOS: 1r, 2n, 3r, 4rt, 5è, 6è. Obert també a alumnes de NM i a instrumentistes externs. 
ESTRUCTURA: Classes de grup. Dimarts al vespre. Una hora setmanal. 
PERFIL D’ALUMNAT: Alumnes de qualsevol instrument clàssic o tradicional (flabiol, tamborí, sac de 
gemecs, tarota, gralla) interessats en la música tradicional. D’alumnes de piano hi pot haver una 
plaça per grup. 
QUÈ ES TREBALLA? Apropament a la música i als gèneres tradicionals, aprofundiment en la 
interpretació i en el coneixement de la cultura musical popular autòctona. Xerrades sobre els 
diferents instruments, formacions i aspectes específics d’investigació en la música popular. 



LABORATORI DE VENT – GUILLEM VERNIS 
B7-TO 
CURSOS: 1r i 2n (També alguns cursos de NE). 
ESTRUCTURA: Classe setmanal de 45 minuts. 
PERFIL D’ALUMNAT: Alumnes que volen tocar a la Jazzband o a la Banda Emvic. Pas previ. 
QUÈ ES TREBALLA? Diferents aspectes de la música a través de la pròpia experimentació, amb el 
joc com a element principal. Repertori de peces curtes fàcils de recordar i amb harmonia molt 
intuïtiva. Treball en equip, tocar en secció, memorització de melodies, contra-melodies i línies de 
baix, extensió rítmica, afinació, solos de blues simple, naturalitat escènica. Aprenentatge a través 
de l’escolta i la imitació. Escriptura del que es toca. 
ORQUESTRA – Professors del Departament de Corda 
C6-T 
CURSOS: Tots els cursos tant de Nivell Mitjà com de Grau Professional. 
PERFIL D’ALUMNAT: Alumnes de corda del Conservatori i de NM. 
ESTRUCTURA: Una mitjana de dues hores setmanals intensives, a concretar segons el curs i 
l’organització.  
QUÈ ES TREBALLA? Treball d’orquestra de cambra amb parcials, grups i petits conjunts, música de 
cambra, activitats i concerts. 
GRUP DE VENT GPA – FERRAN ANGLÍ 
B9-TO-GPA 
CURSOS: Preferentment alumnes de 4t, 5è i 6è de Grau Professional, però excepcionalment poden 
participar també alumnes de 1r, 2n o 3r de GP sempre que el tutor  de l’alumne i director del 
conjunt ho creguin convenient i estigui justificat pel tipus d’orquestració del repertori escollit. 
ESTRUCTURA: 1 hora i mitja setmanal durant tot el curs acadèmic. 
PERFIL D’ALUMNAT: Alumnes de vent que vulguin aprofundir en la interpretació en conjunt 
instrumental de vent fusta i/o metall i conèixer tots els instruments de la família dels vents. 
QUÈ ES TREBALLA? Repertori de conjunt de vent de totes les èpoques i estils. Afinació respecte als 
altres instruments. Desenvolupar sonoritats, timbres, colors dels diferents instruments. 
Interpretar amb o sense director. L’escolta. Interpretació estilística. Pulsació de conjunt. Dinàmica 
d’assaig. Despertar l’esprit crític. Desenvolupar la tècnica i expressió musical. Aprendre a estudiar 
en grup. Expressió corporal /gestual. Respiració al servei de la interpretació. Aprendre a 
comunicar-se amb els companys/es. 
AVALUACIÓ: Contínua a més d’una audició/concert cada trimestre. 
BANDA EMVIC – FERRAN ANGLÍ 
C5-TO 
CURSOS: Des de 6è de NE fins a 6è de Grau Professional i Nivel Mitjà. 
Una banda de 6è NE a 3r de GP/NM i una altra de 4rt a 6è de GP/NM. També faran algun projecte 
conjunt. 
ESTRUCTURA: Assajos d’una hora i mitja setmanal tot el curs acadèmic, combinant tutti amb 
parcials. 
PERFIL D´ALUMNAT: Alumnes de totes les especialitats de vent i percussió que vulguin conèixer i 
aprofundir en la interpretació dins una formació gran de Banda. 
QUÈ ES TREBALLA? Tocar en grup col·lectiu de grans dimensions, on hi ha diferents cordes 
d´instruments. Endinsar-se en una obra. Afinar l’instrument en una formació gran. Interpretar una 
obra conjuntament amb un col·lectiu on hi ha diferents famílies d´instruments. Aprendre a 
nterpretar els diferents rols que pot tenir cada instrument dins d´una formació gran. Aprendre a 
afinar el propi instrument en relació als altres. Aprendre a escoltar i interpretar dins d´una 
pulsació conjunta. Escoltar i estar atent al director. Interpretar el llenguatge gestual del director. 
Tenir un comportament adequat. 
Dinàmica d’assaig. 
AVALUACIÓ: Contínua, a més de concerts trimestrals i activitats extraescolars. 
CONJUNT DE SAXOS – TONI POLA 
A8-TO 
CURSOS: Tots els cursos de GP i NM. 
ESTRUCTURA: Una hora setmanal durant tot el curs acadèmic. 
PERFIL D’ALUMNAT: Alumnes que vulguin aprofundir en el coneixement de tots els instruments de 
la família dels saxos. Interactuar amb els companys/es de la mateixa especialitat. 
QUÈ ES TREBALLA? Repertori per aquesta formació de tots els estils i èpoques. Afinació respecte 
als altres saxos. Desenvolupar sonoritats, timbres, colors dels diferents instruments. Aprendre a 
tocar amb o sense director. L’escolta. Interpretació estilística. Pulsació de conjunt. Dinàmica 
d’assaig. Despertar l’esperit crític. Desenvolupar la tècnica i expressió musical. Aprendre a 
estudiar en grup. Expressió corporal i gestual. Respiració al servei de la interpretació. Aprendre a 
comunicar-se amb els companys/es. 
AVALUACIÓ: Contínua, a més d’audicions i/o concerts cada trimestre. 



CONJUNT DE CLARINETS – NATÀLIA ARROYO 
A7-TO 
CURSOS: Des de 1r fins a 6è de GP/NM. 
ESTRUCTURA: Una hora setmanal durant tot el curs però també es pot fer un sol quadrimestre. 
PERFIL D’ALUMNAT: Alumnes de clarinet que vulguin aprofundir en el coneixement de tots els 
instruments de  la família dels clarinets i de la música de cambra entre ells. Interactuar amb altres 
companys de la mateixa especialitat però no necessàriament del mateix nivell. 
QUÈ ES TREBALLA? Repertori per a aquesta formació de tots els estils i èpoques. Afinació respecte 
als altres clarinets. Pulsació de conjunt. Escolta dels companys/es de grup. Ànalisi i Interpretació 
de les obres en grup. Aprendre a interpretar sense/ o amb  director. Despertar l’esprit crític. 
Desenvolupar la tècnica i l´expressió musical. Desenvolupar l’expressió sonora de conjunt amb els 
diferents timbres i colors. Aprendre la dinàmica d’assaig. Aprendre a estudiar en grup. Aprendre a 
comunicar-se amb els companys/es. Expressió corporal i/o  gestual. Respiració al servei de la 
interpretació. 
AVALUACIÓ: Contínua amb una audició i/o concert al trimestre. 
CONJUNT DE METALLS – PAU VALLS 
A11-TO 
CURSOS: 1r, 2n, 3r, 4rt, 5è, 6è. 
ESTRUCTURA: 1 hora setmanal durant tot el curs, amb possibilitat de treballar-hi un sol 
quadrimestre, degut a l’estructura quadrimestral del repertori. 
PERFIL D’ALUMNAT: La formació ideal per aquest conjunt de metalls l’integren cinc instruments de 
vent metall i la seva formació més habitual és de dues trompetes, una trompa, un trombó i 
una tuba. Però aquesta formació és podrà adaptar una mica a les necessitats dels instrumentistes 
interessats. Podem substituir la trompa per una tercera trompeta o bé podem canviar la tuba per 
un bombardí, etc. El perfil de l’alumnat pot ser molt heterogeni, ja que el repertori que podem 
treballar és força extens. 
QUÈ ES TREBALLA? Habitualment es pot abastar des de música del Renaixement i de l'escola 
veneciana, passant pel Barroc i fins al jazz i la música contemporània, es nodreix tant 
de transcripcions com de composicions originals. Però el fet que tots els instruments siguin només 
de vent metall, li dóna aquest so característic de “Quintet de metall”. La idea d’aquest tipus de 
formació és fàcilment adaptable també a Nivell Elemental. 
CONJUNT DE FLAUTES DE BEC – MIQUEL CASALS 
A9-T 
CURSOS: 1r, 2n, 3r, 4rt, 5è, 6è 
ESTRUCTURA: 1 hora setmanal durant tot el curs, amb possibilitat de treballar-hi un sol 
quadrimestre, degut a l’estructura quadrimestral del repertori. 
QUÈ ES TREBALLA? Els conjunts de flauta de bec de Nivell Elemental i de Nivell Mitjà, són una 
oportunitat per a interpretar música en conjunt i perfeccionar-se com a instrumentista, tot 
aprofundit en l’extens repertori propi de la família d’aquest instrument que abasta un ampli ventall 
de formes, èpoques i estils. 
CONJUNT DE GUITARRES – a determinar 
A10-T 
CURSOS: 1r, 2n, 3r, 4rt, 5è, 6è 
ESTRUCTURA: 1 hora setmanal durant tot el curs, amb possibilitat de treballar-hi un sol 
quadrimestre. 
QUÈ ES TREBALLA? Oportunitat pels alumnes de guitarra de Nivell Mitjà de tocar en una agrupació 
guitarrística nombrosa, conèixer el repertori específic que existeix per aquest tipus de formació i 
també arranjaments d’altres obres. Treball d’afinació, escolta, gest de director. 
 
 


