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INTRO

Benvolgudes famílies,

El Centre d’Arts i Música de Sabadell (CAMS), 
l’escola d’arts de Sant Nicolau, va consolidant 
la seva oferta. Les classes de música, dins del 
programa del Conservatori del Liceu, amplien 
les opcions amb més cursos, no només del Nivell 
Bàsic, sinó també del Nivell Avançat. 

A més, ampliem l’oferta de cursos d’instrument 
-tant dins del Conservatori com fora de programes 
prefi xats- amb opcions com l’ukelele, tot mantenint 
les altres: piano, guitarra, violí, violoncel, fl auta, 
clarinet, bateria, etc.

La CAMS també us ofereix la possibilitat, als pares 
i alumnes més grans, de formar part de la Coral de 

Sant Nicolau, on podreu gaudir de la música, el 
cant i la companyia d’altres afi cionats al cant coral. 

El Teatre té un espai important dins la nostra 
escola d’arts. Veureu que fem una proposta molt 
innovadora i molt centrada en els aspectes més 
pedagògics de la interpretació amb el guiatge de 
professionals especialistes. 

Dins d’aquesta àmplia oferta teniu l’opció, també, 
de seguir els nostres cursos de dansa.
 
És un ventall ampli i complet que entenem que 
pot satisfer les necessitats artístiques d’alumnes i 
famílies. 

Esperem que sigui  del vostre interès.

oriol domingo

President de la

Fundació Sant Nicolau



ESCOLA DE MÚSICA

V INCULADA

MÚSICA

sensibilització Musical Infantil pla d’estudis reglat
del conservatori del liceu

tota la música
per a tothom

L’activitat pedagògica comença a partir dels 4 anys, 
amb l’anomenada Sensibilització Musical, en la qual 
en un primera etapa i mitjançant el joc, el nen/a aprèn 
a conèixer el ritme i l’entonació, treballant la motrici-
tat i el desenvolupament de l’oïda i familiaritzant-se 
amb el so. D’aquest manera l’alumne s’introdueix 
progressivament en l’aprenentatge musical, que li 
permetrà iniciar-se en un instrument.

Al Centre d’Arts i Música de Sabadell es poden estu-
diar els nivells Bàsic i Avançat del Conservatori.

Nivell Bàsic
Els alumnes de Sant Nicolau ja treballen els contin-
guts de llenguatge musical i coral de B1 i B2 en el cur-
rículum escolar.

Als alumnes que no venen de Sant Nicolau se’ls aplica 
el programa complet del Conservatori del Liceu.

  És recomanable que aquells que vulguin obtenir 
el Nivell Elemental al fi nal de la Primària comencin 
el Taller d’instruments, per introduir-se en la pràc-
tica (corda, piano, principalment) en grups de 3.

  A partir de tercer (B3), per poder seguir el nivell 
elemental complet, els alumnes hauran de fer 1 
hora setmanal de llenguatge complementària i 
30’ d’instrument.



Instrument

ADULTS

Cant Coral

Nivell Avançat
El nivell avançat del Conservatori del Liceu consta 
de 4 cursos a l’Escola i 2 que s’haurien de fer al Con-
servatori.

  Els alumnes han de fer 1h 15’ a la setmana de llen-
guatge i harmonia i dos instruments (30’ i 45’).

  Anualment, els alumnes hauran de fer els exà-
mens de nivell del Conservatori del Liceu.

  A 1r i 2n només hi ha dos exàmens per curs (un de 
llenguatge i un d’instrument) i a partir de 3r seran 
quatre (dos de llenguatge i dos d’instrument).

  Horari a concretar. Repertori segons nivell i ne-
cessitats de cada alumne.

  També hi ha formacions per tocar en grup, amb 
un repertori modern i engrescador, adaptat als 
diferents nivells de l’alumnat.

Introducció a la música + instrument (individual)
Es treballen els conceptes bàsics relacionats amb la 
música (llenguatge, ritme, etc.) al mateix temps que 
s’introdueix la pràctica d’un instrument.

Taller d’introducció a la música
Adreçat a persones amb coneixements musicals o 
sense, que vulguin aprendre o reforçar les nocions 
bàsiques del llenguatge musical (lectura de notes, 
ritme) per poder llegir una partitura.
A partir d’audicions musicals es treballaran altres 
aspectes: història de la música, autors i obres més 
representatives, entre d’altres. Tot per gaudir de la 
música i entendre millor una audició o concert.

Adreçat a tothom a partir de 18 anys que vulgui 
cantar i  gaudir de la música cantant en grup.

No importen l’edat ni els coneixements musicals. 
Tant si vols iniciar-te en un instrument com si t’inte-
ressa continuar estudiant-lo, a LA CAMS ho pots fer.

  Classes individuals de 45 minuts.
  Piano, violí, violoncel, guitarra, flauta, 

clarinet, i bateria. Si esteu interessats en al-
gun altre instrument, ho podeu consultar amb 
els responsables de l’escola de música.

  Aquest any comencem a oferir la possibilitat 
d’estudiar ukelele, un instrument que va gua-
nyant adeptes



DANSA

INICIACIÓ A LA DANSA (DES DE P3 A 2N)

DANSA (DES DE 3R DE PRIMÀRIA A ESO)

SENSIBILITAT
I MOVIMENT

Activitat que té com a objectiu transmetre l’interès 
per la dansa i el ball en general.

  De P3 fi ns a 4rt d’ESO
  Desenvolupament de la sensibilitat i l’expressió 

corporal
  Aprenentatge en un entorn distès
  Festival d’Arts Escèniques amb els alumnes 

de música de la CAMS

Dos grups segons les edats:

Classes enfocades a la coneixença del cos i dels movi-
ments corporals. Els nens i nenes treballaran el ritme 
i la improvisació movent-se de manera espontània 
segons la musica i segons coreografi es treballades.

  Alumnes: P3 - P4 - P5
  Horari: Dimecres i dijous de 17:30h a 18:30h
  Preu: 90€/trimestre*

(pagaments a octubre, gener i abril)

Aprenentatge dels diferents estils de dansa, amb 
activitats amenes que els despertin el desig de 
seguir avançant dins el món de la dansa i les arts 
escèniques.

  Alumnes: Des de 1r de Primària a 4rt d’ESO
  Horari: Dilluns o dimecres de 17:45h a 18:45h
  Preu: 90€/trimestre*

(pagaments a octubre, gener i abril)



TEATRE Expressió
oral i corporal 

Activitat enfocada a fomentar el creixement perso-
nal, acostumar-se a utilitzar el potencial expressiu, 
propiciar la connexió amb altres persones, reforçar 
el treball d’equip, potenciar capacitats comunica-
tives, vèncer les difi cultats i aprendre a expressar 
sentiments. 

El curs es divideix en 3 trimestres i es treballa un 
objectiu per a cadascun. Es faran sessions obertes 
a fi nal de cada trimestre per a famílies i seguiment 
personalitzat de cada alumne a partir dels objec-
tius i les inquietuds expressats pels pares i mares 
en el moment de la inscripció.

Aprenentatge per mitjà de:
  Dramatització
  Expressió corporal
  Expressió oral

Treball de la interpretació en 3 grans blocs: 
  Cos 
  Relació amb l’espai 
  Comunicació verbal: dicció, 

entonació i expressió 

  Grups: Alumnes de 1r i 2n de primària, 
3r i 4rt de primària i 5è i 6è de primària

  Horaris: migdies de dilluns de 13:45h 
a 15:15h i tardes de dilluns de 17:45h a 
19:00h 

  Horaris: 43€/mes



Marca amb una X l’activitat escollida.

a quí s’adreça quota horariFITXA D’ACTIVITATS

El Pla d’Estudis del conservatori Liceu comporta que els alumnes facin  

uns exàmens, les taxes dels quals no estan incloses en les quotes mensuals.

Les activitats de dansa tenen un cost de matrícula de 90€ per família.  

Per a la resta d’activitats la matrícula és de 30€ per família.

forma de pagament preus

nivell 1

nivell 2

P4 35€ Dv. 14:30 a 15:30

Dll. 14:30 a 15:3035€P5

SENSIBILITZACIÓ
MUSICAL (I I II)

Instrument

Coral joves

Llenguatge 
+Instrument

Coral adults

30min/set

60min/set

60min/set

60min/set

ADULTS

CANT CORAL

60€

15€

115€

15€

a convenir

a convenir

Dj. 13:30-14.30

Dj. 20:00-21.00

Instrument o 
llenguatge a 
convenir

30min/set
45min/set
60min/set

MÚSICA 
NO REGLAT

60€

90€

115€

Iniciació

Dansa

P3, P4, P5, 1r i 2n

De 3r de Primària a ESO

DANSA 90€/trimestre

90€/trimestre

Dll. o Dc. 17:30 a 18:30

Dc. 17:45 a 18:45

Llenguatge

1a opció

1a opció

2a opció

2a opció

Instrument

Indiqueu instrument

Instrument

Llenguatge 
+Instrument

Nivell

bàsic 1h a la setmana

30’ a la setmana

1:30min + 0:45 min 

Nivell

avançat

*Trieu dues opcions i proposeu horari

PLA D’ESTUDIS
CONSERVATORI
DEL LICEU

3r EP a 6è 32€

55€

190€

1r EP a 6è

ESO i 
Batxillerat

3r dc. migdia

dll-dm-dc-dj-dv

dll-dm-dc-dj-dv

dll-dm-dc-dj-dv

dll-dm-dc-dj-dv

4r dc. migdia
5è dll. migdia
6è dll. migdia

a convenir*

a convenir

Ompliu la butlleta d’inscripció amb

les vostres dades personals.



INFORMACIÓ RELATIVA A LA PROTECCIÓ DE DADES  
DE CARÀCTER PERSONAL (RGPD 2016/679):
RESPONSABLE (del tractament): FUNDACIÓ PRIVADA SANT NICOLAU, CIF G-63932123,
C/ Jardí, 72-80. 08202-Sabadell (Barcelona).
FINALITATS: gestionar la participació del nen/a en les activitats del Casal d’Estiu en les quals s’ha inscrit.
LEGITIMACIÓ: execució adequada del servei que ens encarregueu, i per a les finalitats següents 
el consentiment.
ALTRES FINALITATS: a més, marcant les caselles següents, presteu el vostre consentiment exprés 
per al tractament de les dades descrites a continuació:

 Comunicar dades a l’AGRUPACIÓ PEDAGÒGICA SANT NICOLAU, ja que és un centre col·laborador 
en la impartició d’aquesta matèria, música.

 En el seu cas, comunicar dades de l’alumne al Conservatori del Liceu, per al desenvolupament 
adequat de l’aprenentatge, donat que la FUNDACIÓ és un dels seus centres col·laboradors.

 Que l’AGRUPACIÓ, en el seu cas comuniqui dades de l’alumne al Conservatori del Liceu, per al 
desenvolupament adequat de l’aprenentatge, donat que també és un dels seus centres col·labo-
radors.

 Publicar imatges d’activitats extraescolars que organitzem i impartim a espais de comunicació 
propis (blogs, web), xarxes socials i revistes editades per  FUNDACIÓ PRIVADA SANT NICOLAU amb 
la finalitat de mantenir-vos informats il·lustrant aquests esdeveniments. 

 Publicar imatges d’activitats extraescolars organitzades i impartides per FUNDACIÓ PRIVADA 
SANT NICOLAU a espais de comunicació de l’AGRUPACIÓ PEDAGÒGICA SANT NICOLAU  (blogs, 
web), xarxes socials i revistes editades per  ella amb la finalitat de mantenir-vos informats il·lustrant 
aquest esdeveniments. 

 El Conservatori del Liceu obtingui imatges d’aquests esdeveniments per arxiu propi o per pro-
moció.
DESTINATARIS: les entitats bancàries per al cobrament de la quota corresponent i, si és el cas, les 
exigides per llei.
CONSERVACIÓ: mentre es puguin derivar responsabilitats de la prestació del servei, amb l’excepció 
d’altres obligacions legals.
DRETS: -accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació o oposició al tractament de dades, adre-
çant un escrit acompanyat de document que acrediti la vostra identitat o bé interposant reclamació 
davant l’Autoritat de Control.
En inscriure el vostre fill autoritzeu que participi en les activitats programades que comportin despla-
çar-se, incloses les sortides que suposin banyar-se a la piscina o a la platja, i/o pernoctar fora de casa.

1r Cognom 2n Cognom

Dades mèdiques a tenir en compte?

dades mèdiques.

L’alumne autoritza aquesta fitxa





si voleu més informació

la podeu consultar a:

organitza:

Secretaria de l’Escola Sant Nicolau:
c/ Jardí, 72-80
En horari de 9h a 19h

secretaria@santnicolau.com
basquet@cesantnicolau.com

www.lacams.cat
www.santnicolau.com
www.cesantnicolau.com


