
Benvolgudes famílies, 

Desitgem que tots/es estigueu bé. 

L’ escola Municipal de música d’ Aiguafreda “La Clau de Sol” que imparteix 

les classes de música a les instal·lacions del CEIP ”La Muntanya” us 

informa que s’ obren les preinscripcions (on-line) pel curs 2021 – 22. 

Com puc demanar informació i fer la preinscripció? 

Només cal escriure al correu aiguafredalaclaudesol@gmail.com Vull 

informació i deixar un nº de telf amb l’ horari que us vagi millor perquè us 

puguem trucar i informar.  

L’Escola Municipal de Música d’ Aiguafreda ofereix classes de:                       

Estimulació primerenca musical dels 4 mesos als 2 anys amb la companyia 

dels pares.                                                                                                             

Sensibilització a la música de 3 a 5 anys.                                                                               

Un Pack de Llenguatge musical amb cant coral, conjunt instrumental i  

classes d’ instrument per alumnes de 6 a 11 anys.                                                                                           

Mòduls alternatius de 12 a 18 anys.  

Classes d’ instrument: Acordió, Violí, flauta travessera, cant, guitarra 

clàssica i elèctrica, baix, bateria, piano clàssic i modern.     

Tallers de música en grup “aprèn a tocar un instrument” de 6 a 18 anys.  

Teatre musical de 4 a 12 anys.                                                                                                                      

Com a novetat: Taller de música al migdia o a la tarda amb un preu força 
ajustat perquè tots els nens/nenes que vulguin, el puguin fer. 
 
Tallers de música en grup “aprèn a tocar un instrument” de 6 a 18 anys.  

En aquest curs aprendran música i  a tocar l’ instrument que vulguin dels 
que ofereix l’ escola.  
 
I per als adults !!                                                                                                                  
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Llenguatge musical en grup.  

Classes d’ instrument individual o en grup.   

Formació de grups musicals.                                                                                                                                                                                                         

Coral Jove. A partir de 12 anys.                                                                                         

Batucada. A partir de12 anys.                                                                                                          

Orquestra Amateur. Per a tothom que toqui un instrument a partir de 12 

anys. 

Tenint en compte la situació que estem passant degut al COVID-19 pot 

ser que l’ oferta es vegi afectada segon les circumstàncies del moment. 

Atentament, 

La Clau de Sol 

 


