
KiddyMusics ofereix un programa lliure pensat per a satisfer el desig de l’alumne en rebre una formació musical feta a mida. 
Tant pel que fa iniciar-se, o seguir perfeccionant, tant  en l’instrument com en el llenguatge, al seu ritme, amb objectius concrets 
i personalitzats. Pensat per  poder gestionar la disponibilitat horària  de la feina o d’altres activitats amb la formació musical.

Classes individuals / col·lectives / packs hores

Objectius Generals

· Treballar els continguts segons el nivell de llenguatge musical.
· Iniciar-se o perfeccionar la pràctica d’un instrument
· Participar en els  grups instrumentals
· Preparar-se per a les proves de nivell de les diferents titulacions proposades
· Participar en tallers complementaris per ampliar la formació musical (Tallers, Intercanvis, Concerts pedagògics, Auditori Educa, etc...)
· Actuar en públic mostrant el repertori treballat
· Participar com a integrants de les diferents disciplines en les activitats programades durant el curs

Individuals:

Pensat per als interessats en seguir una formació musical tant a nivell d’iniciació com de perfeccionament en un marc personalitzat
tant per la seva disponibilitat horària com per la seva necessitat específica de forma individuals. El programa proposat serà específic 
per als interessats en funció dels objectius desitjats. S’ofereix la possibilitat, a més, d’incorporar-se a les formacions instrumentals segons 
el nivell i ha poder escollir les optatives que es desitgin.

Estructura de les classes individuals

Llenguatge i/o instrument Grup instrumental Optatives

30/45/60 minuts/set. Individual
Orquestra d’Orff

Grupal de cordes/Vent

Grupal de Bateries

Combos

Ensembles

FunkyJazzBand

Dance School

Cor Infantil

Cor Junior

Teatre Musical

Informàtica Musical50 minuts/set/ Individual + Grup instrumental

Pla personalitzat
Formació musical a mida
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Col·lectives:

Pensat per als interessats en seguir una formació musical tant a nivell d’iniciació com de perfeccionament en un marc personalitzat tant 
per la seva disponibilitat horària com per la seva necessitat específica en petits grups a partir de 2 alumnes.
El programa proposat serà específic per als interessats en funció dels objectius desitjats.

Estructura de les classes col·lectives

Llenguatge i/o instrument Grup instrumental Optatives

30/45/60 minuts/set. a partir de 2 alumnes
Orquestra d’Orff

Grupal de cordes/Vent

Grupal de Bateries

Combos

Ensembles

FunkyJazzBand

Dance School

Cor Infantil

Cor Junior

Teatre Musical

Informàtica Musical50 minuts/set/Col·lectiva + Grup instrumental

Packs hores:

La particularitat d’aquesta proposta d’hores concertades és que les classes es podran cancel·lar amb un mínim de 24h d’antelació
no quedant comptabilitzades les mateixes. Els objectius de les classes seran els mateixos que per qualsevol de les modalitats del
Programa lliure.

S’ofereix la possibilitat, a més, d’incorporar-se a les formacions instrumentals segons el nivell i ha poder escollir les optatives que es desitgin.

Estructura dels packs per hores

Llenguatge i/o instrument Grup instrumental Optatives

30/45/60 minuts/set.

Orquestra d’Orff

Grupal de cordes/Vent

Grupal de Bateries

Combos

Ensembles

FunkyJazzBand

Dance School

Cor Infantil

Cor Junior

Teatre Musical

Informàtica Musical
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