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Sobre nosaltres

Àrea: Ensenyances  Reglades de Música 

Nom del curs: Ensenyances Elementals 

Duració: 4 cursos 

Titulació: Certificat  Oficial Ensenyances 

 Elementals de Música. 

Curs  acadèmic: 2018-2019 

Assignatures:  

- Instrument: 1 sessió setmanal 

- Llenguatge Musical: 2 sessions 

setmanals  

- Cor: 1 sessió setmanal 

- Conjunt*: 1 sessió setmanal  

Duració: 1h cada sessió
*Conjunt:  1º y 2ª  Complementari 

                        3º Y 4º Obligatori

Informació del curs

Som un Centre d'Educació Musical, la 

nostra raó de ser és oferir una educació 

musical flexible i personalitzada, que 

assegure a tots els nostres alumnes una 

formació individual i grupal, tant per als 

qui entenen la Música d'una manera 

lúdica i cultural, com per als que volen fer 

d'ella la seua professió. a partir de 
8  anys

CENTRE AUTORITZAT
ENSENYANCES ELEMENTALS MÚSICA



Desenvolupament   

Didàctic 

 LECTURES RÍTMIQUES 
I MELÒDIQUES 

TEORIA MUSICAL 

EDUCACIÓ AUDITIVA 

MÚSICA EN VIU 

PRÀCTICA 
INSTRUMENTAL 

CONJUNT 
INSTRUMENTAL 

COR 

AUDICIONS I 
FESTIVALS 

Què  és? Objectius  Ensenyances 

Elementals 

Desenvolupar capacitats generals i 
els valors cívics propis del sistema 
educatiu.
Apreciar la importància de la 
música com a llenguatge artístic i 
com a mitjà d'expressió cultural dels 
pobles i de les persones.
Adquirir i desenvolupar la 
sensibilitat musical a través de la 
interpretació i disfrutar de la 
música de les diferents èpoques, 
gèneres i estils, per a enriquir les 
possibilitats de comunicació i de 
realització personal.
Interpretar en públic amb la 
suficient seguretat en si mateix, per 
a comprendre la funció 
comunicativa de la interpretació 
musical.
Interpretar música en grup i 
habituar-se a escoltar altres veus o 
instruments, adaptant-se a 
l'equilibri del conjunt.
Adquirir l'autonomia adequada, a 
l'àmbit de l'audició, comprensió i 
expressió musical.
Conèixer i aplicar les tècniques de 
l'instrument, d'acord amb les 
exigències de les obres. 

Els ensenyaments elementals de 

música tenen com a finalitat 

proporcionar a l'alumnat una 

formació artística de qualitat i 

garantir la seua qualificació en el 

nivell competencial propi 

d'aquests ensenyaments. 

Té tres funcions bàsiques: 

formativa, orientadora i 

preparatòria per als 

ensenyaments professionals de 

música. 

El pla d'estudis es distribueix en 

4 cursos, en els quals els alumnes 

adquireixen coneixements a les 

àrees de Llenguatge Musical, Cor,

Conjunt i Instrument. 

Al finalitzar estos estudis amb   

caràcter oficial, els alumnes 

obtenen el Certificat Oficial 

d'Ensenyaments Elementals. 


