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Música
Tota la música per a tothom
Mitjançant la música volem millorar la memòria i
la concentració dels infants, facilitar-los l’expressió
d’emocions millorar la seva confiança i ajudar-los
a alliberar estrès i tensions.

Sensibilització
musical infantil

Instrument
lliure

Amb el joc musical, el
nen aprèn a conèixer
el ritme i l’entonació,
treballant la motricitat i
el desenvolupament de
l’oïda i familiaritzant-se
amb el so.

Activitat individual
o grupal per a totes
les edats i enfocada
a iniciar-te en un
instrument: piano,
violi, violoncel,
guitarra, flauta,
clarinet, bateria,
ukelele, etc.

Edat: P4 i P5 (alumnes
entre 4 i 5 anys)
Horaris: dilluns o
divendres de 14.30 a
15.30 h
Preu: 35 €/mes

Classes de 45 min.
Edat: totes
Horaris: a convenir
Preu: 90 €

Pla d’estudis reglat
del Conservatori del Liceu
Nivell bàsic
El programa de Nivell
Bàsic consta de 6
cursos i a cada curs
es fa 1h setmanal de
llenguatge i 30 minuts
d’instrument.
Edat:
Llenguatge:
De 3r EP a 6è (alumnes
entre 9 i 12 anys)
Instrument:
De 1r EP a 6è (alumnes
entre 7 i 12 anys)
Horaris:
3r i 4t - dimecres al
migdia
5è i 6è - dilluns al
migdia
Preu:
Llenguatge 32 €/mes
Instrument 55 €/mes

Nivell avançat
El programa de nivell
avançat consta de 4
cursos a l’escola i 2
que s’haurien de fer
al conservatori. Cada
curs consta de 1h i 15
minuts setmanals de
llenguatge i harmonia,
i 30 o 45 minuts
d’instrument.
Els alumnes de 1r i
2n s’examinen de
llenguatge i instrument
cada curs, i els de 3r
i 4t faran 2 exàmens
de llenguatge i
d’instrument.
Edat: ESO i Batxillerat
(alumnes entre
13 i 18 anys)
Horaris: a convenir
Preu: 190 €/mes

Dansa

Sensibilitat i moviment
Volem que els infants explorin el moviment
natural per tal que transmetin emocions
mitjançant el ball, treballin l’expressió i la
coordinació corporals, aprenguin a treballar en
equip i a valorar la dansa i les arts.
A l’inici del curs es coordinaran unes tutories
amb les famílies per treballar conjuntament
aspectes com l’autonomia, la coordinació, la
psicomotricitat fina, la timidesa, la relació amb els
companys/es i el lloc en el grup.

Iniciació a
la dansa.
Experimentació
amb el cos i el
moviment

Aula dansa I.
Descobriment
de la diversitat
d’estils de
dansa

Treballem per iniciar
els infants en la dansa
perquè millorin el
coneixement del seu
cos i els moviments
corporals, aprenguin
a treballar el ritme
i la improvisació,
movent-se de manera
espontània segons
la música, així com
diferents coreografies.

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.

Edat: de P3 i P4
Horaris: dimarts de
17.30 a 18.30 h
Preu: 100 €/trimestre

Edat: de P5, 1r i 2n
Horaris: dijous de
17.30 a 18.30 h
Preu: 100 €/trimestre

Teatre
Expressió corporal i oral

Iniciació
al teatre.
Descobriment
del fet teatral
Edat: P4 i P5
Horari: dilluns i
dimecres de 13.15 a
15.15 h o dimecres de
17.30 a 19 h
Preus: 43 €/mes

Amb el teatre, es fomenta el creixement personal
i la utilització del potencial expressiu dels infants,
es propicia la connexió amb els altres reforçant
el treball d’equip, potenciant les seves capacitats
comunicatives, ajudant-los a vèncer les dificultats
i aprenent a expressar els sentiments.
A l’inici del curs es coordinaran unes tutories
amb les famílies per tal de dibuixar una línia de
treball per a cada alumne i fer-ne el seguiment.
Tots els cursos es divideixen en 3 trimestres amb
objectius diferents.
Al final de cada trimestre es faran sessions
obertes per assistir, conjuntament, a veure
espectacles teatrals i guiar els nens i nenes per
tots els racons d’un backstage acompanyats de
tècnics, directors i actors.

Aula de teatre I.
Experimentació
amb les
capacitats
personals
Edat: 1r, 2n i 3r de
Primària
Horari: dilluns i
dimecres de 13.15 a
15.15 h o dimecres de
17.30 a 19 h.
Preus: 43 €/mes.

Aula de teatre II.
Treball
interpretatiu
Edat: 4t, 5è i 6è de
Primària
Horari: dilluns i
dimecres de 13.15 a
15.15 h o dimecres de
17.30 a 19 h.
Preus: 43 €/mes

Si voleu més
informació
la podeu
consultar a

LA CAMS
c/ Jardí, 72-80
En horari de 9 a 19 h
secretaria@santnicolau.com
www.lacams.cat
www.santnicolau.com
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