Escola de Música
Escolàpies Llúria
Vinculada al Conservatori del Liceu

Informació:
escoles@conservatori-liceu.es
extraescolars@escolapieslluria.org

Al 2015-16 es signa el conveni de vinculació entre
Escolàpies Llúria i el Conservatori del Liceu que
implica la implementació del Programa de Primària
Musical.
Al mateix temps, creix una Escola de Música Liceu
a les instal·lacions de la propia escola, amb
professors de sensibilització musical, llenguatge
musical, violí, guitarra i piano del Conservatori del
Liceu que ofereixen més formació musical a la
franja dels migdies.

EL PROJECTE EDUCATIU DE LES
ESCOLES DE MÚSICA LICEU
El projecte educatiu de les Escoles Liceu es
fonamenta en un pla d’estudis dissenyat perquè
els alumnes adquireixin les competències
necessàries per a la pràctica de la música
clàssica i moderna, amb itineraris que els
permeten avançar a velocitats diferents, segons
la motivació, dedicació i talent de cada alumne.
El pla d’estudis que segueixen totes les Escoles
Liceu està dotat dels recursos necessaris per
aplicar-lo amb garanties: material didàctic,
avaluació continuada dels alumnes amb notes al
final de cada nivell i assignatura i amb diplomes a
la fi de les diferents etapes. Tots els nostres
alumnes participen anualment en produccions
artístiques per tal d’expressar-se com a músics des
del primer dia i al llarg dels diferents nivells de la
seva formació musical.

1r i 2n d’Educació Primària
Per a tots
2h de música en horari escolar
1h de taller de guitarres en horari escolar amb
professors del Conservatori del Liceu
Sortida escolar a una Cantata Participativa

Voluntari
30 minuts individuals piano o violí

SENSIBILITZACIÓ
Preescolar
Activitat dirigida a nens i nenes de 4 i 5 anys amb
l’objectiu de potenciar les seves capacitats
musicals. D’una manera lúdica, a partir de la
cançó, l’audició, el ritme, la creativitat i el
desenvolupament corporal, es consoliden les bases
per a l’aprenentatge musical.

PRIMÀRIA MUSICAL

Esperem desvetllar interés en la formació musical
vocal instrumental i els alumnes, que poden
presentar-se a les proves de nivell del
Conservatori del Liceu per tal d’accedir al
programa de Nivell Bàsic del Conservatori del
Liceu i començar classes individuals d’instrument
Preu de les avaluacions: 42 € / prova

3r i 4t d’Educació Primària
Per a tots
2h de música en horari escolar
Sortida escolar a una Cantata Participativa

Voluntari: Nivell Bàsic Conservatori
Aquest programa es desenvolupa treballant
l’assignatura de cor en horari escolar, així com
alguns continguts de llenguatge musical.
Es cursen en horari extraescolar 1h de llenguatge
musical i 30 minuts d’instrument individual amb
professors del Conservatori del Liceu
Els objectius principals d’oferir a l’escola una
Primària Musical vinculada al Conservatori del
Liceu són fer gaudir de la música i aprendre des de
la pràctica per potenciar el desenvolupament de
la musicalitat, la lectura, el sentit rítmic, l’entonació,
la concentració, la memòria, la capacitat d’anàlisi,
l’oïda i la creativitat.

És obligatòria l’avaluació continuada, al febrer i
juny, de les assignatures del programa

ESTUDIS LLIURES
Els alumnes de 5è de primària en endavant que no
están interessats en fer tot el programa d’estudis,
poden inscriure’s a classes d’instrument.
Aquesta formació no permet la certificació dels
diferents nivells del Pla d’Estudis del Conservatori
del Liceu.

Classes que s’ofereixen, als migdies
Piano:dilluns, dimarts, dimecres, dijous,divendres
Violí: divendres Guitarra: dimarts i dijous
Llenguatge musical: dimecres
Sensibilització: dilluns

Podeu consultar preus al catàleg
d’extraescolars de l’Escola

