
Què oferim?
LÍNIA ACADÈMICA
Conforme a la Llei de Música

3Aprenentatge - bàsic (6-12 anys)

3Aprenentatge - ampliació (a partir 12 anys)

MÚSICA +
Programes de caire formatiu lliure i social amb 

característiques pròpies i alienes a l’ensenyament reglat

3Música en família a l’aula de 0-3 anys

3Sensibilització musical a l’aula o a les escoles de 

     P3 a P5

3Classes col·lectives

3Classes per a grups (família, amics, grups propis...)

3Musicoteràpia per a alumnes amb necessitats 

     educatives especials

3Formació musical per a joves (a partir de 12 anys) 

     i adults

3Música per a la gent gran

3Musicoteràpia a les residències

INSTRUMENTS
Sessions individuals o col·lectives que es poden cursar de 

manera reglada o lliure segons l’etapa i l’edat de l’alumne

3Bateria

3Cant líric i modern

3Clarinet, saxo i flauta travessera

3Guitarra clàssica, guitarra elèctrica i baix elèctric

3Piano/teclat

3Trombó, trompa i trompeta

3Viola, violí i violoncel

CONJUNTS INSTRUMENTALS I  VOCALS
Participació en formacions i grups de petit, mitjà i gran 

format. Forma part de manera complementària dels 

ensenyaments reglat i lliure, però també s’hi pot assistir 

de manera aïllada

3Conjunts instrumentals i combos

3Marching band

3Big band

3Combo d’adults

3Gòspel

3Banda-Orquestra de Piera (BOP)

Vols regalar música? 
A l’Aula Municipal de Música Maria Escolà i Cases de Piera tens 
l’oportunitat de regalar sessions de classes d’instrument. 
Un professional de l’instrument que t’interessi estarà al teu abast 
perquè et puguis endinsar en el meravellós món de la música.
...Si sempre ho has desitjat però mai t’hi has atrevit, vine i prova-ho!

Vine i prova qualsevol de les activitats que oferim 
sense cap compromís

A PARTIR DE

19€
ANIMA-T’HI!

SEGUR QUE HI HA UNA 
ACTIVITAT PER A TU!

Escola 2.0 | Classes en línia de qualsevol instrument
Pots fer la classe des de casa
Només necessites un dispositiu móbil

Escola de Música autoritzada 
pel Departament d’Educació de 

la Generalitat de Catalunya

MATRÍCULA
CURS 2021-2022
Del 3 al 26 de maig

Carrer de la Plaça, 6 - 08784 Piera | 937 762 137
info@aulamusicapiera.cat | www.aulamusicapiera.cat


