
+Música

CALENDARI 
PRIMER QUADRIMESTRE 
Inscripció: 
Del 23 de setembre al 10 d’octubre 
Confirmació de plaça i pagament 
Del 13 al 16 d’octubre 
Classes: 
Del 19 d’octubre al 19 de desembre 

SEGON QUADRIMESTRE 
Inscripció: 
Del 8 al 16 de gener 
Confirmació de plaça i pagament 
Del 18 al 22 de gener 
Classes: 
Del 25 de gener al 18 de març 

INSCRIPCIÓ +Música 
A través del tutor d’instrument. 

INSCRIPCIÓ iMúsica 
A través de correu electrònic: 
capdestudis@emvic.cat 

FORMAT I PREUS 
Tallers intensius de 8 sessions 
Una sessió setmanal 

TALLERS INDIVIDUALS 
Classes individuals de 30 minuts 
120€ tot el taller 

TALLERS EN PETIT GRUP 
Classes de 45 minuts/2 alumnes, o  
Classes de 60 minuts/3 alumnes 
80€ tot el taller 

TALLERS EN GRUP 
Classes de 60 minuts/6 alumnes 
40€ tot el taller 

MÉS INFORMACIÓ  
capdestudis@emvic.cat 

iMúsica 

Els cursos intensius de l’emvic 
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iMÚSICA A INTERNET 
Ús responsable de contingut musical a la xarxa.  
Adreçat a centres de secundària. En grup. 

iPERCUSSIÓ CORPORAL 
Ritme. Coordinació. Coreografia. Adreçat a centres 
de secundària. En grup.  

iAMIDA 
Proposta a mida de curs de Música per a estudiants 
centres de secundària i batxillerat. 

+Música 
Cursos per a alumnes de l’emvic de 5è i 6è de 
Nivell Elemental que volen aprofundir en la 
pràctica musical*. 

+CANT 
Tècnica vocal d’estil clàssic i modern. 
Adreçat a alumnes de l’Escola Coral. Petit grup.   

+MÚSICA DE CAMBRA 
Duets i trios amb l’instrument. 
Adreçat a alumnes d’instrument de 5è i 6è de NE. 
Petit grup. 

+COMBO 
Conjunts de música moderna. 
Adreçat a alumnes d’instruments de 5è i 6è de 
NE. Petit grup.  

 * Si no ets alumne de l’emvic i estàs interessat en 
l’intensiu +Cant, demana informació a 
capdestudis@emvic.cat 

iMúsica 
Cursos per a joves d’ESO i Batxillerat. 
Obert a alumnes de l’emvic i a estudiantes externs.  

iINSTRUMENT 
COMPLEMENTARI 
Iniciació i nivell bàsic. Individual o en petit grup.  

iLLENGUATGE-HARMONIA 
Un cop de mà amb els temes de Llenguatge Musical 
o Harmonia que més falta et fan. Individual.  

iUKELELE 
Tècnica bàsica per acompanyar cançons. Porta el teu 
ukelele. En grup.

La inscripció als 
cursos +Música 

s’ha de fer a través 
del tutor

CANT

CANT MODERN

GUITARRA

PIANO

Els centres 
poden enviar la 
seva petició a 

emvic@emvic.cat
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