
OFERTA FORMATIVA

CURS 2020-21

La Bisbal d’Empordà

NOVETAT!!

MÚSICA EN

FAMÍLIA

ESCOLA 

MUNICIPAL DE

MÚSICA CONRAD SALÓ

Carrer de l’Estació, 2-10

17.100 La Bisbal d’Empordà (Girona)

Tel. 647 833 753

info@escolaconradsalo.cat

www.escolaconradsalo.cat

Segueix-nos a @escolaconradsalo

escola.conradsalo

OFERTA DE PLACES 2020/21

Dues places per instrument.

Primer instrument

Baix elèctric, cant, clarinet, contrabaix, 

fiscorn, flabiol i tamborí, flauta travessera, 

saxo, tenora, tible, trombó de vares o de 

pistons i violí.

Segon instrument
Quatre places a repartir entre els següents instruments: 

Flabiol i tamborí, tible, tenora, fiscorn, 

contrabaix, baix elèctric, flauta travessera i 

cant.



Sensibilització i creativitat. (De 0 a 5 anys)

Programes

Espai educatiu per viure i experimentar la música d’una 

manera lúdica i creativa 

Música en família 

Cantem i ballem 

Formació bàsica (De 6 a 12 anys, primària)

De 0 a 3 anys

De 4 a 5 anys (P4-P5)

1r de primària

2n de primària

De 3r a 6è de primària

Cantem i toquem

Instrument i coral

Instrument, coral i Conjunt 

instrumental + Optatives

Formació avançada. (De 12 a 17 anys)

Educació secundària i 

batxillerat o cicles.

Instrument i Conjunt 

instrumental + Optatives

Adults (Majors de 18 anys)

El projecte educatiu 2020
La pràctica abans que la teoria.

Totes les músiques a totes els nivells.

Els valors de fer música en grup.

Cantar, una experiència personal i primigènia.

La creativitat i la improvisació, aspectes inherents al fet musical.

La música, un fet vivencial i una activitat social.

La música i les arts: l’experiència artística global.

L’Escola de música
La Cobla: 

El nostre signe identitari.

Els Fonaments: 

Música en família i formació bàsica.

La professionalització: 

Programa específic d’accés al grau superior.

Els valors: 

Igualtat, solidaritat, respecte i treball.

Les activitats: 

Participació en els esdeveniments festius i culturals.

El teixit social: 

Col·laboració amb les entitats i serveis de la ciutat.

La comunitat educativa: 

Famílies, alumnat i docents aprenent i creixent junts. 

Tothom pot fer música:

Programes específics adaptats.

Conjunts instrumentals
BISBAND D’EMPORDÀ

COBLA

ORQUESTRINA JAZZBAND

COMBO D’ADULTS

COMBOS

GRUP DE CORDES

GRUP DE TAMBORS*

BRASS BAND*

Optatives 2n - 3r conjunt instrumental

2n instrument

Llenguatge musical

Harmonia

Preparació proves d’accés

... i moltes més!!

NOVETATS 2020:

*Formació dels grups segons nombre d’inscrits: mín. 5 alumnes.

Vols més informació?
Visita’ns a www.escolaconradsalo.cat

Instrument i Conjunt 

instrumental + Optatives


