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ENS MOU LA MÚSICA

QUÈ FEM

L’Escola de Música de l’Orfeó
Lleidatà és un centre autoritzat per
la Generalitat de Catalunya amb
una oferta educativa adreçada a
totes les edats, un ampli ventall
d’especialitats instrumentals, i amb
formació especialitzada en àmbits
com la música moderna, clàssica i
tradicional.

0 - 5 anys
ELS MÚSICS MÉS PETITS
Descobrim la música a través de la
cançó, la dansa, l’expressió corporal,
l’audició i la creació.

El nostre projecte educatiu és
vivencial. APRENEM fent música,
ESCOLTANT, INTERPRETANT i
CREANT. Volem que la música sigui
una eina de formació global i de
desenvolupament de les capacitats
de cada persona.
A partir d’una visió COMUNITÀRIA
de la música girem entorn de la
pedagogia en GRUP, potenciant
les agrupacions tant corals com
instrumentals.
Donem especial importància al fet de
COMPARTIR experiències, projectes
i coneixements. Per aquest motiu
organitzem periòdicament activitats
complementàries per tal d’involucrar
a tota la família en el procés
d’aprenentatge.
Fes escola amb l’ORFEÓ

6 - 7 anys
NIVELL BÀSIC
Iniciació a la pràctica instrumental,
cant coral i llenguatge musical.
8 - 12 anys
NIVELL ELEMENTAL
El cant coral i les agrupacions
instrumentals al teu abast.
+ 12 anys
NIVELL MITJÀ
Aprofundint la música en funció
dels interessos de cada alumne.
Totes les edats
LA MÚSICA AL TEU RITME
Tu tries què vols aprendre i ens
adaptem a les teves necessitats.
ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES
Tallers, trobades, intercanvis,
audicions, concerts familiars, sessions
obertes, cursos i activitats d’estiu.

