
 

 

CURS 2019/2020 

El curs escolar començarà el dimarts 1 d’octubre de 2019 i finalitzarà el dia 19 de Juny 

de 2020 

HORARIS DE CLASSES 

Musica i Moviment primer ( 4 anys )………………. dimecres de 17:30 a 18:15 hores. 

Musica i Moviment Segon ( 5 anys )……………….. dimecres de 18:15 a 19:00 hores. 

Llenguatge Musical   INICIACIÓ primer………….. dimarts de 17:30 a 18:15 hores. 

Llenguatge Musical  INICIACIÓ  segon…………… dimarts de 18:15 a 19:00 hores. 

Llenguatge Musical alumnes de Primer i  Tercer curs (Reglats i No Reglats.)….. dimarts i dijous 

de 17:30 a 18:30 hores. 

Llenguatge Musical alumnes de Segon  i  Quart  curs (Reglats i No Reglats)…… dimarts i dijous 

de 18:30 a 19:30 hores. 

Llenguatge Musical alumnes de GM ( No reglats )……………. dimarts de 19:30 a 20:30 hores. 

Coral Petits……………………………………………………………………….dijous de 18:45 a 19:30 hores. 

Coral Alumnes Reglats 3er i 4art  i altres que facin Coral…...dijous de 19:30 a 20:30 hores. 

Orquestra de Corda…………………………………………………………. divendres de 16:30 a 18:00 hores. 

Banda Infantil. …………………………………………………………………… divendres de 18:00 a 19:30 hores. 

 

 

 

 

 

 

 



Aquests horaris no es poden cambiar, les clases individuals i col·lectives  instrumentals  

s’hauran d’adaptar a aquests horaris. Els horaris es concertaran amb cada profesor. Es 

realitzarà un sorteig per asignar un orde de lletra de cognom que determinarà l’orde de tria 

dels horaris de cada alumne. 

 

Lliurament d’horaris de les clases individuals i col·lectives   han de venir segons la especialitat 

instrumental els dies que a continuación están senyalats . Es realitzarà cada dia sorteig a les 

17 hores. 

Clarinets, Guitarres i Chelos………………………………..... dimarts dia 10 de setembre a les 17 hores. 

Trompetes, trompes, bombardins i saxos………………dimecres dia 11 de setembre a les 17 hores. 

Pianos, Percussió ,Técnica Vocal i Flautes………………dijous dia 12 de setembre a les 17 hores. 

Violins…………………………………………………………………….dilluns dia 16 de setembre a  les 17 hores. 
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Director EMM Andreu Torrens 


