Música
DIRECTORA:

Maite Rubio

Escola
de Música Kostka

maite.rubio@fje.edu
CAP D’ESTUDIS:

Sorkunde Olivares
sorkunde.olivares@fje.edu

La línia educativa de l’EMK pretén complementar la formació que ja ofereix el
col·legi Kostka des del punt de vista de la sensibilitat musical.
Creiem que la música permet treballar aspectes de la formació dels alumnes que,
més enllà de la qüestió musical, contribueixen a la seva maduració personal.

ALUMNES
des de Llar d’Infants
fins a 2n Batxillerat /
Adults
DATES
Del 18 de setembre
de 2017 al 8 de juny
de 2018
QUOTES
Matrícula
50 €
9 Mensualitats
( veure

cada activitat)

L’Escola de Música Kostka és una escola de música autoritzada per la Generalitat
des de l’any 1994.

el treball en etapes
L’Escola de Música Kostka té una oferta qe s’adreça a totes les etapes educatives,
des de nens i nenes des de la llar d’infants, tant del col·legi Kostka com alumnat
extern fins al treball amb adults.

el professorat
L’EMK ha donat sempre molta importància al fet de tenir professorat no només
molt ben preparat i titulat, sinó també implicat en el projecte educatiu. El
professor acompanyarà l’alumne al llarg del procés d’aprenentatge i serà el seu
referent per a moltes situacions.

activitats
tAudicions quadrimestrals
tConcerts instrumentals fora i dins de l’escola
tCol·laboracions en activitats en el col·legi
tConcerts corals fora i dins de l’escola
tClasses obertes
tCantata
tConcert de professors de l’EMK
tMostra de Música
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Estimulació musical a la Llar
programa

(0-2 anys)
GRUP

tEstablir vincle afectiu infant - adult.
tDespertar l’interès musical i la concentració.
tAdquirir coneixements previs musicals i de
rutines.
tPercebre la música com a tot global (treball de
totes les àrees de desenvolupament de l’infant).
tFer ús de la música com a mitjà de
comunicació i expressió (la música és el primer
llenguatge de l’ésser humà).
tPotenciar la interconnexió dels dos hemisferis
del cervell.
tEnglobar totes les intel·ligències múltiples.

A

Alumnes Llar Infants
(0-2 anys)
Dilluns de 17:00 a 18:00 h
(1 hora/set.)
LLOC: Escola Infantil

QUOTA 33,71 €

tPotenciar el ritme intern que tots tenim.

Iniciacions

Preparatoris

(6-7 anys)

programa
tDespertar la consciència de pols.
tIntroduir la grafia musical.
tReconèixer auditivament els modes
Major i menor.
tTreballar la coordinació corporal.
tTreballar l’entonació i el ritme a través
de la imitació.
tIntroduir els compassos simples.
tTreballar un repertori de cançons.
tCombinar el treball vivencial i el més
teòric.
tA Preparatori I els dilluns faran llenguatge
musical i els dimecres faran Roda
Instrumental.
tA Preparatori II ja fan classes d’instrument
30’/setmana en horari a convenir.

Preparatori I
GRUP

E

Alumnes 1r EP
Dilluns i dimecres
de 14:00 a 15:00 h (2 hores/set.)
LLOC: Escola Infantil
QUOTA 88,65 €

Preparatori II
GRUP

F

Alumnes 2n EP
Dilluns i dimecres
de 17:00 a 18:00 h (2 hores/set.)
INSTRUMENT

30 min/set (horari a convenir)

(3-5 anys)

LLOC: Escola Infantil

programa

Jocs musicals

tDespertar la sensibilitat musical de manera
vivencial.
tTreballar la percepció espacial.
tRealitzar un treball vocal (cançons populars).
tTreballar l’audició.
tReconèixer i discriminar paràmetres musicals.
tTreball vivencial com a mètode principal.
tComunicació a través del Site.

GRUP

QUOTA 106,47 €

B

Alumnes MOPI3
Dimarts de 17:00 a 18:00 h
(1 hora/set.)
LLOC: Escola Infantil
QUOTA 33,71 €

Iniciació musical I
GRUP

C

Alumnes MOPI4
Dimarts de 17:00 a 18:00 h
(1 hora/set.)
Iniciació musical I
Si s’ha d’obrir un segon grup per nombre
d’alumnes la classe es farà
dijous també de 14:00 h a 15:00 h
Iniciació musical II
si s’ha d’obrir un segon grup per nombre
d’alumnes la classe es farà
dijous també de 13:00 h a 14:00 h

LLOC: Escola Infantil
QUOTA 33,71 €

Iniciació musical II
GRUP

D

Alumnes MOPI5
Dijous de 17:00 a 18:00 h
(1 hora/set.)
LLOC: Escola Infantil
QUOTA 33,71 €
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Aprofundiments

(8-12 anys)

programa

Aprofundiment I

Aquesta és una etapa
fonamental en la formació
musical dels nostres alumnes.
És l’etapa on coneixen el seu
instrument i inicien els treballs
en conjunts de cambra i
orquestra.
Són uns anys d’un treball
intens i variat en els quals
l’alumne es veu implicat en
diferents projectes. Un d’ells
és la Coral Infantil que
comprèn els dos cicles.
L’etapa culmina amb un
examen de competències
bàsiques per a tots i amb
l’examen del Pas de Grau
per aquells que desitgin
presentar-s’hi.

GRUP

G

Aprofundiment IV
GRUP

J

Alumnes 3r d’EP

Alumnes 6è d’EP

LLENGUATGE MUSICAL

LLENGUATGE MUSICAL

Dimarts i dijous de 17:00 a 18:00 h

Dimarts i dijous
de 18:00 a 19:00 h

CANT CORAL

Divendres de 14:00 a 15:00 h

CANT CORAL

INSTRUMENT

Divendres
de 13:00 a 14:00 h

30 min/set (horari a convenir)
LLOC: Antequera i Pompeu

INSTRUMENT

QUOTA 125,08 €

45 min/set (horari a convenir)
MÚSICA DE CAMBRA

Aprofundiment II
GRUP

H

Alumnes 4t d’EP
LLENGUATGE MUSICAL

Dimarts i dijous de 17:00 a 18:00 h

30 min/set (horari a convenir)
ORQUESTRA

Diversos horaris
LLOC: Escola Intermèdia
i Secundària

QUOTA 188,42 €

CANT CORAL

Divendres de 14:00 a 15:00 h
INSTRUMENT

30 min/set (horari a convenir)

Curs pont
GRUP

K

MÚSICA DE CAMBRA

Alumnes 1r d’ESO

30 min/set (horari a convenir)

LLENGUATGE MUSICAL

ORQUESTRA

Diversos horaris
LLOC: Escola Intermèdia i Secundària

QUOTA 152,08 €

Aprofundiment III
GRUP

I

Alumnes 5è d’EP

Dilluns
de 17:00 a 18:30 h
INSTRUMENT

45 min/set (horari a convenir)
MÚSICA DE CAMBRA

30 min/set (horari a convenir)
ORQUESTRA

Diversos horaris

LLENGUATGE MUSICAL

LLOC: Escola Intermèdia
i Secundària

Dimarts i dijous de 18:00 a 19:00 h

QUOTA 184,36 €

CANT CORAL

Divendres de 13:00 a 14:00 h
INSTRUMENT

45 min/set (horari a convenir)
MÚSICA DE CAMBRA

2n INSTRUMENT OPTATIU

(horari a convenir)
QUOTA 30 min 85 €
QUOTA 45 min 127,5 €

30 min/set (horari a convenir)

COR JOVE (OPTATIU)

ORQUESTRA

Diversos horaris

Dilluns
de 14:00 a 15:00 h

LLOC: Escola Intermèdia i Secundària

QUOTA 30 €

QUOTA 188,42 €
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Programa Lliure

Avançats

programa

Programa Lliure

Aquest curs està destinat a
aquells alumnes d’ESO que no
volen seguir amb la càrrega
dels estudis reglats d’Avançat
però tampoc volen desvincularse del tot del llenguatge
musical. Hem ideat per a ells
aquest espai on el llenguatge
s’aborda des d’un punt de vista
molt més pràctic i d’utilitat
inmediata, més adaptat ja als
seus interessos individuals.

GRUP

L

Alumnes d’ESO
LLENGUATGE MUSICAL

Dijous de 14:00 a 15:00 h
INSTRUMENT

45 min/set (horari a convenir)
MÚSICA DE CAMBRA

30 min/set (horari a convenir)
ORQUESTRA

Diversos horaris
LLOC: Escola Intermèdia i Secundària

QUOTA 186,02 €
2n INSTRUMENT OPTATIU

(horari a convenir)
QUOTA 30 min 85 €

(13-18 anys)

programa

Avançat I

Assolit el Pas de Grau, l’alumne està
preparat per a l’inici dels estudis avançats,
que representen un salt molt important
quant a plantejament del currículum
d’estudis. Es pot establir un paral·lelisme
entre aquest pas i el que els alumnes
realitzen a l’escola ordinària entre la
primària i l’ESO; el nen o la nena inicia una
etapa en què assumeix una responsabilitat
més gran en allò que es refereix al seu propi
treball personal. El nivell d’exigència
augmenta i es requereix una maduresa
específica nova fins ara per part de
l’alumne. És imprescindible haver superat el
pas de grau pel fet que els estudis avançats
parteixen d’una base mínima de
coneixements que seran posats en pràctica
en exercicis més complets i complexos.

GRUP

QUOTA 45 min 127,5 €

QUOTA 30 €

Alumnes 1r d’ESO
HARMONIA...

Dilluns de 17:00 a 18:30 h i
dijous de 14:00 a 15:00 h
INSTRUMENT 15:00 h
45 min/set (horari a convenir)
MÚSICA DE CAMBRA

30 min/set (horari a convenir)
ORQUESTRA

Diversos horaris
QUOTA 200 €
2n INSTRUMENT OPTATIU

(horari a convenir)
QUOTA 30 min 85 €
QUOTA 45 min 127,5 €
COR JOVE OPTATIU

COR JOVE (OPTATIU)

Dilluns
de 14:00 a 15:00 h

M

Dilluns de 14:00 a 15:00 h

programa
El treball en aplicació pràctica i amb
l’instrument esdevé prioritari. Apareix el
treball d’“Acompanyament” present en
el currículum de grau mitjà de molts
conservatoris. L’alumne té l’oportunitat de
fer una incursió completament pràctica
en un instrument harmònic.
tEstudi de partitures
tLa música al cinema
tCreació de melodies sobre una
estructura harmònica donada
tXifrat modern d’acords
tTreball harmònic i d’acompanyament a
través del piano (com trobo els acords
en un piano? Si no sóc pianista, com ho
puc simplificar per a que em sigui útil?)
tDictats en clau de sol i clau de fa
tLectura rítmico-melòdica amb
compassos d’amalgama i grups artificials
tTreball d’oïda i entonació (repertori a
dues i tres veus)
tComposició

QUOTA 30 €

Avançat II
GRUP

N

Alumnes 2n d’ESO
HARMONIA...

Dimecres de 17:00 a 18:30 h
INSTRUMENT

45 min/set (horari a convenir)
MÚSICA DE CAMBRA

30 min/set (horari a convenir)
ORQUESTRA

Diversos horaris
INFORMÀTICA MUSICAL

Dimecres de 15:30 a 16:30 h o
dijous de 14:00 a 15:00 h
QUOTA 200 €
2n INSTRUMENT OPTATIU

(horari a convenir)
QUOTA 30 min 85 €
QUOTA 45 min 127,5 €
COR JOVE OPTATIU

Dilluns de 14:00 a 15:00 h
QUOTA 30 €
14
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Avançats

Cor Jove

(13-18 anys)

programa

Últim cicle

En aquest cicle apliquem els coneixements
adquirits al llarg de tots els estudis anteriors.

GRUP

tAnàlisi i posterior creació d’estructures
formals i harmòniques complexes.
tAnàlisi del context històric i de les
referències culturals de les partitures a
treballar.
tAnàlisi de la partitura des de tots els
punts de vista possibles (formal, harmònic,
de significat del text si en té, de la
instrumentació, entre d’altres).
tAprofundiment en el treball dels
instruments transpositors (què vol dir,
quins són, com funcionen, com hem de
transportar les partitures, transport
mental).
tImprovisació 1 i 2. Aquest és un ítem
especialment important per nosaltres
perquè està recollit en molts dels
currículums d’estudis professionals
avançats i en el dels estudis superiors.
Implica un control molt gran sobre
l’instrument i una nova manera de fer-lo
servir.
tAprofundiment en el treball de composició
començat al 2n curs dels estudis Avançats,
de manera que no només es crearan
melodies sobre una estructura harmònica
donada sinó que es treballarà en la creació
de la pròpia harmonia.

O

Alumnes 3r i 4t d’ESO
i Batxillerat
HARMONIA, ANÀLISI
I IMPROVISACIÓ.

GRUP

P

Tots el alumnes
d’ESO
Dilluns de 14:00 a 15:00 h
QUOTA 30 €

Dimarts i dijous
de 17:00 a 17:45 h
INSTRUMENT

45 min/set (horari a convenir)
MÚSICA DE CAMBRA

30 min/set (horari a convenir)
ORQUESTRA

Diversos horaris
QUOTA 190,30 €
2n INSTRUMENT OPTATIU

(horari a convenir)
QUOTA 30 min 85 €
QUOTA 45 min 127,5 €
COR JOVE OPTATIU

Dilluns de 14:00 a 15:00 h

Programa
Lliure Instrument
GRUP

Q

Tots el alumnes
A convenir
QUOTA 30 min 85 €
QUOTA 45 min 127,5 €
QUOTA CAMBRA 30 €
QUOTA ORQUESTRA 30 €
QUOTA CORAL 25 €
QUOTA INFORMÀTICA 30 €

QUOTA 30 €

Tècnica vocal
GRUP

R

Alumnes de
5è i 6è d’EP
A convenir

Escola de
Música d’Adults*
Fora d’aquesta estructura hem dissenyat una
Escola de Música d’Adults que pretén donar
cabuda a les diferents necessitats específiques
de cada persona. Oferim Llenguatge Musical
pràctic en grups molt reduïts i Instrument
en diferents modalitats.
Comptem també amb una coral d’adults
de llarga trajectòria i gran nivell vocal. Oferim
classes de tècnica vocal i ens adaptem
a qualsevol necessitat o inquietud particular
de l’alumne.
A final de curs s’ofereix un concert obert a
tothom qui ho desitgi on hi participen tots
els alumnes i i els seus professors.
QUOTA 30 min
INSTRUMENT INDIVIDUAL 85 €
QUOTA 45 min
INSTRUMENT INDIVIDUAL 127,50 €
QUOTA 45 min
CANT GRUP 42,50 €
(mínim 3 persones)
QUOTA 30 min
MÚSICA DE CAMBRA 30 €
(mínim 4 persones)
QUOTA 45 min
LLENGUATGE 42,50 €
(mínim 3 persones)
QUOTA
INSTRUMENT 30 min
+ LLENGUATGE 120,80 €
QUOTA
INSTRUMENT 45 min
+ LLENGUATGE 160,14 €

QUOTA 27 €
*Consulteu-nos en cas de voler combinar qualsevol
d’aquestes opcions a sorkunde.olivares@fje.edu
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