ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA LA SALA
DE SANT SALVADOR DE GUARDIOLA
SOBRE L'ESCOLA
L'Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola i Ad libitum Escola de Música obrim les portes
a l'Escola Municipal de Música La Sala de Sant Salvador de Guardiola amb la intenció
d'oferir ensenyaments musicals per a totes les edats i tot tipus de necessitats.
A Ad libitum integrem totes les àrees de l’ensenyament musical dins la classe
d’instrument, eliminant així la tradicional separació entre llenguatge musical per una
banda i instrument per l’altra.
El nostre objectiu és que els alumnes vagin assolint coneixements teòrics i pràctics d’una
manera natural i coordinada, i sempre a partir de la interacció amb altres alumnes,
fomentant valors musicals i humans com la comunicació, el respecte i el treball en equip.
938358025 / 938741674 / 687278369
Carrer de la Creu, 8
08253 Sant Salvador de Guardiola, Barcelona
adlibitumem@hotmail.es
www.adlibitumem.com
www.santsalvadordeguardiola.cat

OFERTA EDUCATIVA CURS 2018-2019
SENSIBILITZACIÓ MUSICAL
Adreçat a alumnes de 3 a 5 anys amb l’objectiu de despertar i potenciar la seva sensibilitat
musical mitjançant la cançó, el joc, la dansa i la pràctica d'instruments de petita percussió.
INSTRUMENTS
Adreçat a alumnes a partir de 6 anys que es volen iniciar en la música o que ja tenen
coneixements musicals. Classes individuals i col·lectives:
Baix elèctric, bateria, cant modern, clarinet, flauta travessera, guitarra, piano, saxòfon,
trompeta, viola, violí i violoncel.
FORMACIONS INSTRUMENTALS
Ad libitum parteix de la base que una de les experiències més satisfactòries del fet musical
és la interpretació en grup, on els alumnes posen els coneixements assolits a la classe
d’instrument al servei d’un conjunt.
Les formacions instrumentals que oferim són: Combo, batucada, orquestra i banda.
CANT I MOVIMENT
Adreçat a alumnes a partir de 6 anys.
Aquest programa està orientat a desenvolupar el treball de la veu (oïda, respiració, afinació i
vocalització) , la ball modern i l'expressió corporal, així com els idiomes que puguin sorgir.

i a més a més per adults…...
Teatre Musical

Grup d'Ukuleles

INFORMACIÓ I MATRÍCULES
A partir del 18 de juny i fins el 13 de juliol.
Per més informació i matrícules cal concertar entrevista trucant al telèfon 938741674
de les 16:00 a les 19:00 hores.
En altres horaris ens trobareu al telèfon 687278369 o a adlibitumem@hotmail.es

