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M usicoter àpia
embar assades 

Centr e A r tí stic M usical
Infor mació  del cur s

Sobr e nosaltr es

À rea: Sensibilització M usical
N om del curs: M usicoter àpia
embar assades
Sessions: 1 sessió setmanal
Durada: 45 min.

Som un Centre d'Educació M usical, la
nostra raó de ser  és ofer ir  una educació
musical f lex ible i personalitzada, que
assegure a tots els nostres alumnes una
formació indiv idual i grupal, tant per
als qui entenen la M úsica d'una manera
lúdica i cultural, com per  als que v olen
fer  d'ella la seua pr ofessió.

la música en
l'embar às...



Desenvolupament
 Didàctic

Què  és?
Beneficis de la música en

embarassades
La musicoterapia és una

disciplina terapèutica, basada

en el so i en la música, que té

com a objectiu millorar a nivell

físic, emocional, mental i

social.

Des del ventre de sa mare, el

bebé pot escoltar i sentir la

música, i inclús seleccionar els

distints sons. 

Una estimulació musical

primerenca motiva i fomenta

el vincle entre pares i fills,

regula les emocions d'ambdós,

augmenta la freqüència

cardíaca i l'activitat cerebral

del bebé que esperen.

JOCS

ESCOLTAR MÚSICA

SESSIONS DE
RELAXACIÓ

ESTIMULACIÓ MUSICAL

MUSICOTERAPIA

MÚSICA Y MOVIMIENT

Ajuda a desbloquejar les

tensions físiques i emocionals

de la mare durant el període

d'embaràs.

Ajuda a disminuir i eliminar

l'ansietat i la por al part.

Influeix positivament en el

desenvolupament del bebè.

El bebè naix més relaxat, plora

menys i fins i tot pot nàixer

amb els ulls i les mans obertes.

El bebè s'alimenta i dorm millor.

El bebè és capaç d'enfocar la

seua atenció per més temps i

aprèn de manera més ràpida.

Les habilitats del bebè per al

llenguatge, la creativitat i la

música són superiors.

El bebè és més curiós, processa i

capta la informació més ràpid.

A l'edat escolar, el xiquet

demostra major intel·ligència.

El xiquet en saber-se estimat,

pot confiar en si mateix.



Centr e d'Estudis M usicals 
"M estr e Palau"

M oncada (V alència)
Carrer  M ajor , 14

961390064
info@musicalmoncada.es
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M úsica per  
a cr éixer  

Centr e A r tí stic M usical

1-2 
any s

Infor mació  del cur s

Sobr e nosaltr es

À rea: Sensibilització M usical
N om del curs: M úsica per  a cr éixer  
Inici: Setembr e
Finalització: Juny  
H orar i:
- T orn 1: Div endr es 17'30 a 18'15
- T orn 2: Dissabte 10'30-11'15
Sessions: 1 sessió setmanal
Durada: 45 min.

Som un Centre d'Educació M usical, la
nostra raó de ser  és ofer ir  una
educació musical f lex ible i
personalitzada, que assegure a tots els
nostres alumnes una formació
indiv idual i grupal, tant per  als qui
entenen la M úsica d'una manera
lúdica i cultural, com per  als que v olen
fer  d'ella la seua professió.



Objectius de 
"Música per a créixer" 

Desenvolupament
 Didàctic

Fomentar la relació
comunicativa entre
pares/mares amb els
fills/es.
Desenvolupar la
psicomotricitat a través
del ritme, la dansa i el
moviment.
Desenvolupar la capacitat
auditiva a través de
l'escolta guiada. 
Aprendre a través de
l'experiència.
Desenvolupar les
habilitats socials a través
de la relació amb la resta
de companys.
Descobrir a través de
l'empatia, la relació
parental i l'entorn més
proper

JOCS 

CONTES

CANÇONS

MÚSICA I 
MOVIMENT

MÚSICA EN VIU

PRÀCTICA
INSTRUMENTAL

FESTIVALS

Què  és?

És un curs de sensibilització musical,

destinat a famílies amb xiquets i

xiquetes d'1 a 2 anys en el que es

treballa el desenvolupament

psicomotriu, cognitiu i afectiu a

través de la música, d'una forma

lúdica i en família. 

Aquest curs ha sigut coordinat i

dissenyat pel nostre equip pedagògic

i adaptat a les necessitats i

característiques específiques de

l'alumnat al que va destinat.

Beneficis de la música en
edats  primerenques

Millora la seguretat i l'autoestima 

Desenvolupa la creativitat i la

imaginació 

Millora l'atenció i la memòria 

Estimula la intel·ligència

Desenvolupament psicomotriu

Desenvolupament vocal-auditiu



M úsica i  
M ov iment

w w w .musicalmoncada.es

3 - 4 any s

Centr e A r tí stic M usical
Infor mació  del cur s

À rea: Sensibilització M usical
N om del curs: M úsica i  M ov iment
Edad: 3 i 4 any s 
H orar i:
-T orn 1: dilluns i  dimecr es 17'30 a 18'15
-T orn 2: dimar ts i  dijous 17'30 a 18'15
Sessions: 2 sessions setmanals
Durada: 45 min.

Sobr e nosaltr es
Som un Centre d'Educació M usical, la
nostra raó de ser  és ofer ir  una educació
musical f lex ible i personalitzada, que
assegure a tots els nostres alumnes una
formació indiv idual i grupal, tant per  als
qui entenen la M úsica d'una
manera lúdica i cultural, com per  als que
v olen fer  d'ella la seua professió Centr e d'Estudis M usicals 

"M estr e Palau"
M oncada (V alència)

Carrer  M ajor , 14
961390064

info@musicalmoncada.es



Beneficis de la música en
edats  primerenques

Millora la seguretat i l'autoestima.

Desenvolupa la creativitat i la

imaginació.

Millora l'atenció i la memòria.

Estimula la intel·ligència.

Desenvolupament psicomotriu.

Desenvolupament vocal-auditiu.

JOCS 

CONTES

CANÇONS

MÚSICA I
MOVIMENT

MÚSICA EN VIU

PRÀCTICA
INSTRUMENTAL

FESTIVALS

Objectius  de 
Guarderia Musical

Què  és?

És un curs de sensibilització

musical que té com a objectiu

acostar a l'alumnat a viure

l'experiència musical des d'un

enfocament lúdic ,“aprendre

jugant”. 

A més, treballa aspectes molt

importants en aquesta etapa de

desenvolupament com: l'àrea

vocal, l'auditiva, la psicomotriu,

la seua relació amb l'espai físic i

aspectes afectius i emocionals. 

En les nostres classes volem que

els alumnes disfruten mentres

aprenen, es relacionen amb els

companys i senten alegria a

través de la interpretació de

cançons, contes, ritmes i

melodies utilitzant el seu propi

cos o els instruments didàctics

de l'aula.

Desenvolupament
 Didàctic

Iniciar a l'alumnat en la música.

com a mitjà d'expressió artística.

Desenvolupar  la psicomotricitat

a través del ritme, la dansa i el

moviment. 

Desenvolupar la capacitat

auditiva a través de l'escolta

guiada.

Desenvolupar habilitats socials a

través de la relació amb la resta

de companys.



Jar dí
 M usical

w w w .musicalmoncada.es

Centr e A r tí stic M usicalInfor mació  del cur s

À rea: Sensibilització M usical
N om del curs: Jar dí  M usical 
Curs acadèmic: 2019-2020
H orar i Jar dí  I  (5 any s)
- T orn 1: dilluns i  dimecr es de 18'15 a 19
- T orn 2: dimar ts i  dijous de 18'15 a 19
H orar i Jar dí  I I  (6 any s)
- T orn 1: dilluns i  dimecr es de 17'30 a 18'15
- T orn 2: dimar ts i  dijous  de 17'30 a 18'15
Sessions: 2 sessions setmanals
Durada: 45 min

Sobr e nosaltr es

Som un Centre d'Educació M usical, la
nostra raó de ser  és ofer ir  una educació
musical f lex ible i personalitzada, que
assegure a tots els nostres alumnes una
formació indiv idual i grupal, tant per  als
qui entenen la M úsica d'una manera
lúdica i cultural, com per  als que v olen
fer  d'ella la seua professió.

5 - 6 any s

Centr e d'Estudis M usicals 
"M estr e Palau"

M oncada (V alència)
Carrer  M ajor , 14

961390064
info@musicalmoncada.es



Beneficis de  la música  a
edats  primerenques

Desenvolupament
didàctic

Millora la seguretat i l'autoestima. 

Desenvolupa la creativitat i la

imaginació .

Millora l'atenció i la memòria.

Estimula la intel·ligència.

Desenvolupament psicomotriu.

Desenvolupament vocal-auditiu.

JOCS 

CONTES

CANÇONS

MÚSICA I 
MOVIMENT

MÚSICA EN VIU

PRÀCTICA
INSTRUMENTAL

FESTIVALS

Objectius  Jardí Musical

Què  és?

És un curs destinat a preparar a

l'alumnat cap a la pràctica

músical amb l'objectiu de

desenvolupar les capacitats

expressives, motrius, afectives i

emocionals, on el conjunt de

totes elles permetrà un òptim

desenvolupament personal. 

Els alumnes disfruten d'una

experiència musical, de la qual

són protagonistes a través del

joc, les cançons, la pràctica

instrumental i les activitats

dissenyades pel nostre equip

pedagògic.

A més, s'ofereix la possibilitat

d'experimentar i conèixer els

diferents instruments musicals

d'una manera guiada pels

nostres professors.

Iniciar a l'alumnat en la

música com a mitjà d'expressió

artística.

Desenvolupar  la psicomotricitat

a través del ritme, la dansa i el

moviment. 

Desenvolupar la capacitat

auditiva a través de l'escolta

guiada.

Desenvolupar habilitats socials a

través de la relació amb la resta

de companys.



Iniciació 
M usical

w w w .musicalmoncada.es

7 any s

Centr e A r tí stic M usical

Centr e d'Estudis M usicals 
"M estr e Palau"

M oncada (V alència)
Carrer  M ajor , 14

961390064
info@musicalmoncada.es

Sobr e nosaltr es

À rea: Sensibilització  M usical
N om del curs:  Iniciació  M usical  
Curs acadèmic: 2019-2020
A ssignatures: Iniciació musical +
Instr ument
H orar i: 
- T orn 1: dilluns i  dimecr es 17'30 a 18'30
- T orn 2:  dimar ts i  dijous 17'30 a 18'30
Sessions: 2 sessions setmanals d'Iniciació
d' 1h + 1 sessió setmanal d'instr ument de
30 min.

Infor mació  del cur so

Som un Centre d'Educació M usical, la
nostra raó de ser  és ofer ir  una educació
musical f lex ible i personalitzada, que
assegure a tots els nostres alumnes una
formació indiv idual i grupal, tant per  als
qui entenen la M úsica d'una manera
lúdica i cultural, com per  als que v olen
fer  d'ella la seua professió.



Beneficis de la música en
edats  primerenques

Desenvolupament
didàctic

Objectius  Iniciació
Musical

Iniciar a l'alumnat en la música.

com a mitjà d'expressió artística.

Desenvolupar  la psicomotricitat a

través del ritme, la dansa i el

moviment. 

Desenvolupar la capacitat auditiva

a través de l'escolta guiada.

Desenvolupar habilitats socials a

través de la relació amb la resta de

companys.

Iniciar-se en l'aprenentatge d'un

instrument musical.

¿Què  és?
És un curs en el qual es realitza

una preparació cap a la música

amb l'objectiu de desenvolupar

les capacitats expressives,

musicals i psicomotrius, on el

conjunt de totes elles permetran

un òptim desenvolupament

personal i musical.

La metodologia utilitzada es

basa en un aprenentatge de la

música de forma lúdica,

fomentant la col·laboració i el

desenvolupament a través de

l'experiència. Utilitzant

diferents activitats per a

reforçar la teoria musical, la

pràctica dels conceptes apresos

amb instruments adaptats i la

utilització de la imaginació dels

xiquets per a portar els

continguts musicals fins al seu

aprenentatge.

En aquest curs es complementa

l'ensenyament musical amb la

pràctica instrumental.

JOCS 

CONTES

CANÇONS

TEORIA MUSICAL

MÚSICA I 
MOVIMENT

MÚSICA EN VIU

PRÀCTICA
INSTRUMENTAL

AUDICIONS I FESTIVALS

Millora la seguretat i l'autoestima. 

Desenvolupa la creativitat i la

imaginació .

Millora l'atenció i la memòria.

Estimula la intel·ligència.

Desenvolupament psicomotriu.

Desenvolupament vocal-auditiu.



Enseny ances
Elementals

w w w .musicalmoncada.es

Centr e A r tí stic M usical

Centr e d'Estudis M usicals 
"M estr e Palau"

M oncada (V alència)
Carrer  M ajor , 14

961390064
info@musicalmoncada.es

Sobr e nosaltr es

À rea: Enseny ances  R eglades de M úsica
N om del curs: Enseny ances Elementals
Duració: 4 cur sos
T itulació: Cer tificat  Oficial Enseny ances
 Elementals de M úsica.
A ssignatures: 
- Instr ument: 1 sessió setmanal
- Llenguatge M usical : 2 sessions
setmanals 
- Cor : 1 sessió setmanal
- Conjunt*: 1 sessió setmanal 
Duració: 1h  cada sessió

*Conjunt:  1º y  2ª  Complementar i
                        3º Y  4º Obligator i

Infor mació del cur s

Som un Centre d'Educació M usical, la
nostra raó de ser  és ofer ir  una educació
musical f lex ible i personalitzada, que
assegure a tots els nostres alumnes una
formació indiv idual i grupal, tant per  als
qui entenen la M úsica d'una manera
lúdica i cultural, com per  als que v olen fer
d'ella la seua professió.

a partir  de 8  any s

CEN T R E A UT OR IT ZA T
E NSE NY A NCE S E L E ME NT A L S 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.



7 años

Centr e A r tí stic M usical

la música que te
gusta...

Centr e d'Estudis M usicals 
"M estr e Palau"

M oncada (V alència)
Carrer  M ajor , 14

961390064
info@musicalmoncada.es

 M úsica
M oder na 

w w w .musicalmoncada.es

Somos un Centro de Educación M usical,
cuy a razón de ser  es ofrecer  una
educación musical f lex ible y
personalizada, que asegure a todos
nuestros alumnos una formación
indiv idual y  grupal, tanto para quienes
entienden la M úsica como algo lúdico y
cultural, como para los que quieren hacer
de ella su profesión.

A cerca de nosotros

Á rea: A cademia  M usical
N ombre del curso: M úsica M oder na
Duración: Cur so A cadémico 
A signaturas: 
M úsica M oder na
Duración: 1h 

Infor mación  del cur so



Plan de EstudiosDesarrollo Didáctico

TALLER RÍTMICO

MÚSICA DE CÁMARA 

TEORÍA MUSICAL
APLICADA

PRÁCTICA
INSTRUMENTAL

EDUCACIÓN AUDITIVA

INFORMÁTICA MUSICAL

CONCIERTOS

INSTRUMENTO

Trabajo de técnica del instrumento,
ejercicios melódicos, rítmicos,

mecánica, sonido y piezas musicales.

TEORÍA MUSICAL APLICADA

Análisis de las obras desde el punto
de vista del intérprete y las nuevas

tecnologías

MÚSICA DE CÁMARA

Trabajo del repertorio de diferentes
estilos, trabajo de standards,

interpretación, vocabulario y fraseo
de la música moderna, afinación,
transcripciones, improvisación,
estudio de patrones rítmicos y

melódicos.....

CONCIERTOS

Puesta en práctica de lo trabajado en
las diferentes sesiones, adaptación del

alumnado a la interpretación de
música en público y posibilidad de

dar a conocer el grupo.

¿Qué es?

Es un taller de música que nace

con la finalidad de ofrecer una

oferta formativa para aquellos

que quieren aprender o

profundizar en el estudio y la

interpretación de las corrientes

musicales más actuales y

fomentando la creatividad.

La actividad se centra en el

aprendizaje a través del

desarrollo técnico del

instrumento, las clases teóricas

donde adquirir conocimientos

básicos para llevar a la practica

el desarrollo de esta actividad.

 



Centr e A r tí stic M usical

M úsica
A dults

...disfruta  de la música
Centr e d'Estudis M usicals 

"M estr e Palau"
M oncada (V alència)

Carrer  M ajor , 14
961390064

info@musicalmoncada.es

w w w .musicalmoncada.es

À rea: M úsica A dults 
N om del curs: “A dults” 
Inici: Setembr e 
F inalització: Juny  
A ssignatures: Llenguatge musical +
Instr ument
Sessions: 2  sessions setmanals llenguatge
musical
1 sessió setmanal d'instr ument
 Duració: 1h /  sessió

Infor mació  del cur s

Sobr e nosaltr es

Som un Centre d'Educació M usical, la
nostra raó de ser  és ofer ir  una educació
musical f lex ible i personalitzada, que
assegure a tots els nostres alumnes una
formació indiv idual i grupal, tant per  als
qui entenen la M úsica de manera lúdica i
cultural, com per  als quals v olen fer  d'ella
la seua professió



www.musicalmoncada.es

Conèixer els signes i elements

musicals que apareixen a la partitura.

Interpretar i conèixer les figures

musicals i els seus silencis.

Entonar correctament les notes als

registres corresponents. 

Utilitzar l'oïda interna per a la

correcta identificació i interpretació

dels elements de la partitura.

Ser capaç d'interpretar de manera

rítmica i melòdica diferents melodies

Objectius Llenguatge Musical

Objectius  Instrument

Metodologia i
activitats 

TREBALLAR LES ÀREES DEL
LLENGUATGE MUSICAL DES
D'UN NIVELL BÀSIC I ANAR

PROGRESSANT

FORMACIÓ ADAPTADA I
PERSONALITZADA SEGONS

EL NIVELL INDIVIDUAL

APRENDRE A TOCAR UN
INSTRUMENT AMB MATERIAL

ADAPTAT I AMÈ 

TREBALLAR DE FORMA
REFLEXIVA I UTILITZANT LA

CRÍTICA CONSTRUCTIVA

Conèixer l'instrument triat per a la

pràctica musical.

Ser capaç d'interpretar de manera

rítmica i melòdica diferents melodies.

Interpretar materials adaptats a

l'alumne i les seues preferències

musicals.

Posada en escena de l'après. 

Reflexionar i valorar la interpretació

instrumental.

Utilitzar l'instrument com a mitjà

enriquidor per a l'estudi musical.

L'assignatura Música per a Adults,

del Centre d'Estudis Musicals

“Mestre Palau” de Moncada està

destinada a aquelles persones que

des de sempre han tingut les ganes

de fer música. 

Pretenem acostar la pràctica musical

d'una manera amena i lúdica.

Aquesta assignatura inclou formació

en Llenguatge Musical, on es

treballen els diversos aspectes

musicals com són: l'educació auditiva

i vocal, a més d'adquirir els

coneixements necessaris per llegir i

interpretar una partitura.

A més de formació individualitzada

en la pràctica instrumental amb un

professor titulat.

Què  és? 
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