Música per a nadons
On line i Presencial
Música per a nadons
de 0 a 2 anys
On line i Presencial
amb o sense la presència
del pare, la mare o un adult
Tardes del dilluns i dimecres (0-2 anys)
Sessions de 30 minuts, de 17:00 a 17:30
2 dies per setmana
Mínim grup de 5 nadons
Música per a nadons és un programa
d’educació musical per a nadons fins
a 2 anys, amb l’assistència del pare o la
mare, per compartir jocs, cançons i
moviments que aproparan la música al
desenvolupament integral de l’infant.
Primera sessió de proba
sense cap compromís.

Lloc / Presencial i On line
Escola de Música Pons Roselló
Carrer Canonge Brugulat, 16 / LLEIDA
Tel. 973 28 09 07 / 676 02 05 42
mpr@musicaponsrosello.com
www.musicaponsrosello.com
https://www.facebook.com/musicaponsrosello
https://twitter.com/musicaMPR

Estiu
Musical
a
l’Escola
Aprèn i diverteix-te,

Presencial i On line!
Música per a nadons
Música a l’etapa infantil
Nivell elemental d’instrument
Nivell professional
d’instrument

Setmanal / 15€
Quinzenal / 30€

Música per a joves i adults
Comparteix el plaer
de fer música conjuntament
i afavoreix el creixement
harmònic i equilibrat
del teu fill !

Grups i tarifes
Informeu-vos-en sense cap compromís
per telèfon o mail.

L’Escola de Música de LLEIDA
per fer viure i sentir la música!
De l‘1al 24 de Juliol de 2020

Estiu
Musical
a
l’Escola
Presencial i On line!
En un entorn tranquil i ja acabat el curs escolar,
especial per la situació d’excepcionalitat viscuda,
es fa més propici participar en cursos intensius de
música., ara presencialment a l’escola de música o
també On line.
S’aconseguei un gran treball musical sense les
tensions quotidianes del curs escolar,

Música a l’etapa infantil
Presencial
Música a l’etapa infantil
Presencial a l’Escola de 3 a 5 anys
Matins de dilluns a divendres
Sessions de 3 hores, de 10:00 a 13:00
5 dies per setmana
Mínim grup de 5 infants
Per fer viure i sentir la música amb diferents activitats pedagògiques
pensades per treballar les capacitats
musicals dels infants amb el conte
musical, la cançó, l’expressió corporal, el
ritme, l’audició i l’expressió
instrumental mitjançant el joc.

Setmanal / 75€
Quinzenal / 140€

on es pot aprofundir amb l’instrument i descobrir
un repertori més modern així com gaudir més
relaxadament de l’instrument i el llenguatge

Música per a joves i adults
Presencial i On line

musical.

Classes individuals de piano i guitarra
Presencial i On line

Aprèn i diverteix-te !

Horari i dies a convenir.
Informeu-vos de les tarifes .
Tingueu o no coneixements musicals,
tothom pot aprendre a tocar un
instrument. Només necessiteu il·lusió
i moltes ganes d’aprendre.

Nivell elemental
i professional
On line
Nivell elemental de 6 a 13 anys
i professional de 13 a 22 anys.
Classes individuals On line de piano,
guitarra, violí i flauta travessera,
i llenguatge musical.
Matins i/ o tardes
De dilluns a divendres
Instrument i llenguatge musical.
Horari a convenir. Informeu-vos de les
tarifes per telèfon o mail
Per a iniciar-se i endinsar-se en el món
interpretatiu de l’instrument,
treballant un repertori adient
a cada edat, essent partícips de
diferents grups de cambra.
Perfeccionarem l’interpretació
de l’instrument per aconseguir un
domini dels principals elements
de l’instrument i ampliar el repertori
clàssic i modern.
Farem un reforç de l’harmonia i
el llenguatge musical de nivell
elemental i professional, un treball
auditiu (dictats d’oïda), així com
un treball rítmic i melòdic.

Aprèn i diverteix-te!
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