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Música per nens a partir de 4 anys

Taller...de...música...en...família

     Les classes de Sensibilització són el primer

contacte al nostre centre per part dels nens i nenes petits,

i amb la fórmula del Taller “Música en Família” aquests

primers passos a l’Escola de Música els faran agafats de la

vostra mà. Es treballa la música com un fet domèstic,

íntim, com una cadena de saber que passa de generació

en generació a través de senzilles cançons de falda, de

bressol i de melodies populars...

Taller quadrimestral - 1h setmanal

Dimecres de 17.30 a 18.30h
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Nens i nenes de 5 i 6 anys

Sensibilització...musical

Pla d'estudis per a infants de 5 i 6 anys. Els infants

descobreixen i gaudeixen de la música desenvolupant les

seves facultats i les seves capacitats sensorials i

intel·lectuals. Es treballa a partir de dos eixos

vertebradors: el moviment i la veu, dos elements ben

naturals que permeten apropar-se al fet musical amb

alegria, il·lusió i emoció.

1h setmanal

De dilluns a dijous de 17.30 a 18.30h
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Activitats

Els instruments

Els nens i nenes s'inicien en la pràctica

instrumental amb els instruments de petita

percussió i el metal·lonotes.

Sensibilització musical - 5 i 6 anys



Activitats

La dansa i el moviment

A través de la rítmica i l'expressió corporal els

nens i nenes viuen i s'endinsen en el llenguatge

musical.

Sensibilització musical - 5 i 6 anys
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Activitats

El cant coral

El cant en grup i l'educació de la veu és una de

les activitats vertebradores d'aquesta etapa

primerenca. Els nens i nenes descobreixen el

repertori tradicional i d'arreu i gaudeixen cantant

plegats.

Sensibilització musical - 5 i 6 anys
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Activitats

El concert

Es realitzen dos concerts, al Nadal i al final de curs, on els

nens i nenes fan una mostra de tot allò après per al seus

familiars.

Sensibilització musical - 5 i 6 anys
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Resum...acadèmic
SENSIBILITZACIÓ MUSICAL

Càrrega lectiva
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Professora del Taller de música en família - 4 anys

Professora de sensibilització 6 anys

roser.vidal@terrassa.cat

Cap de departament de Sensibilització musical

Professora de sensibilització 5 anys

teresa.galceran@terrassa.cat

TERESA GALCERAN

Professora de sensibilització 6 anys

teresamaria.cribillers@terrassa.cat

TERESA MARIA CRIBILLERS

ROSER VIDAL

MIREIA LLORENS

Professora de sensibilització 6 anys

mireia.llorens@terrassa.cat

MERCÈ PÉREZ

Professora de sensibilització 6 anys

mercedes.perez@terrassa.cat
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Escola Municipal de Música
                     Conservatori de Terrassa
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Sots-directora de l'EMM-Conservatori

de Terrassa

mercedes.perez@terrassa.cat

MERCÈ PÉREZ

Coordinadora d'activitats i

promoció

rosamaria.caparros@terrassa.cat

ROSA M.CAPARRÓS

JOAN CASTILLO

Cap d'estudis d'escola

juanmanuel.castillo@terrassa.cat

Secretari acadèmic

didac.moya@terrassa.cat

DÍDAC MOYA

ENRIC RIERA

Director de l'EMM-Conservatori de

Terrassa

enric.riera@terrassa.cat

Cap d'estudis de Grau Professional

julia.santos@terrassa.cat

JÚLIA SANTOS



Informació d'interès

Consulta  el web:

www.terrassa.cat/escolademusica

De dilluns a divendres 

de 16:00h a 18:45h

dimarts i dimecres 

de 10:00h a 12:45h

HORARI DE SECRETARIA

conservatori@terrassa.cat

CORREU ELECTRÒNIC
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http://www.terrassa.cat/escolademusica


EMM-CONSERVATORI
DE TERRASSA VIU LA MÚSICA


