Pla d’estudis KM

KiddyMusics té un experimentat Pla d’estudis musicals que comença a partir dels 7 anys. El
nostre programa inclou la pràctica de l’instrument, clàssic i/o modern, les diferents matèries de
llenguatge musical i la integració en les formacions instrumentals o vocals.

Iniciació

( 7-8 anys)

Etapa on la part de llenguatge pren una dimensió important per tal de facilitar la pràctica de
l’instrument en la seva fase d’iniciació. Es potenciarà la pràctica de l’instrument en grup.
Objectius:
• Treballar els continguts del llenguatge musical a través del nostre mètode, música activa
• Iniciar-se en la pràctica d’un instrument ·
• Incorporar-se a les agrupacions instrumentals ·
• Participar en tallers complementaris per ampliar la formació musical.
• Actuar en públic mostrant el repertori treballat
Estructura de les classes:
llenguatge
75 minuts/setmana

Instrument

Formacions

20/30minuts setma- •
na.
•
Individual o col·lectiu
•

Orquesta d’Orff
Grupal de cordes/vents/guitarres
Big Band Iniciació

Optatives
•
•
•

Dance School
Cor infantil
Teatre musical

Elemental ( a partir de 8 anys)
Seguint amb la programació dels nivells anterior, l’objectiu de tota Etapa Elemental és la de
consolidar els conceptes del llenguatge per tal de donar el màxim suport a l’estudi de l’instrument.
Ja en aquesta etapa es comença a proposar preparar-se per fer els exàmens de la Royal School,
Trinity College i Conservatoris.
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Objectius:
•
•
•
•
•
•
•
•

Treballar els continguts segons el nivell de llenguatge musical.
Iniciar-se o continuar la pràctica d’un instrument
Participar en les agrupacions 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
Participar en el projecte de composició de temes propis

llenguatge

Instrument

Formacions

Optatives

•

•
•

•
•
•
•
•

75 minuts /setmana
•

20/30/60 minuts/setmana
individual o
col·lectiu
20/30/40 minuts
individual

•
•
•
•

Orquestra d’Orff
Grupal de cordes/vents
Grupal de guitarres
Combos/Bandes
Big Band Iniciació/mig
Orquestra

Dance School
Cor infantil
Cor Junior
Teatre musical
Informàtica musical
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Mig
Els nivells compresos en l’etapa d’avançat són: 6,7 i 8
En aquesta etapa l’harmonia, la composició, l’anàlisi, les formes musicals formen part de l’apartat teòric. L’instrument ja està en la seva plenitud i per tant la part d’interpretació en públic tindrà un pes específic. Es continua la pràctica instrumental en grup. Els alumnes, si ho desitgen
podran optar a les proves d’accés de les diferents titulacions existents.

Objectius:
•
•
•
•
•
•
•
•

Treballar els continguts de la Teoria Musical
Proporcionar les eines per una bona comprensió harmònica.
Participar en les agrupacions 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 formarà part d’una bona preparació com a instrumentista.
Participar com a integrants de les diferents disciplines en les activitats programades durant
el curs
Participar en el projecte de composició de temes propis

Llenguatge

Instrument

75 minuts /setmana

60 minuts individual

Formacions

Optatives

•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Orquestra d’Orff
Grupal de cordes/vents
Grupal de guitarres
Combos/Bandes
Big Band mig
Orquestra

Dance School
Cor infantil
Cor Junior
Teatre musical
Informàtica musical
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