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OFERTA FORMATIVA
                                                                                   

PREPARATORIO MUSICAL
  FORMACIÓN BÁSICA – INICIACIÓN AO INSTRUMENTO

 Para alumnos de 6 e 7 anos

 A FORMACIÓN BÁSICA é un dos niveis de MÚSICA E MOVEMENTO é ten
por obxectivo a introdución dos alumnos no mundo da música a través do
xogo, a actividade rítmica, a voz e a percepción auditiva.
Os nenos destas idades, antes de  iniciar o estudio dun instrumento ou
ben  simultaneamente  a  este,  é conveniente que  realicen  os  cursos
correspondente de FORMACIÓN BÁSICA.

➢ Formación básica: 1 hora semanal. Iniciación ao instrumento (consultar).

                                                                                                      

GRAO ELEMENTAL DE MÚSICA
 Para alumnos de entre 8 e 14 anos (Ensinanza oficial).

➢ Linguaxe musical: 2 horas semanais.
 Educación auditiva e vocal: 1 hora semanal.
➢ Instrumento: 1 hora semanal.

                                                                                
 FORMACIÓN MUSICAL 

 Para alumnos a partir de 8 anos, sen límite (Ensinanza non oficial)

➢ Alumnos que queiran recibir ensinanzas musicais, cos mesmos obxectivos
e contidos das ensinanzas regradas  (oficiais), que os preparen para a
súa  entrada nos distintos cursos do conservatorio mediante as
correspondentes probas de acceso, ou que queiran simplemente desfrutar
coa música.

➢ 1 horas semanal (consultar máis tempo).

       
                     ESPECIALIDADES INSTRUMENTAIS

 Clarinete
 Fagot
 Guitarra                                       
 Guitarra eléctrica
 Óboe
 Piano
 Saxofón
 Trompeta
 Viola
 Violín
 Outras (consultar)

PRAZOS DE MATRÍCULA e HORARIOS

➢ Proba de acceso ao 1º curso de Grao Elemental:
do 15 de maio ao 14 de xuño. Data da proba: 25 xuño.

➢ Probas de acceso aos outros cursos de Grao Elemental:
do 15 de maio ao 30 de xuño. Data das probas: 12 setembro.

➢ Grao Elemental de música (cursos 1º, 2º 3º e 4º):
do 15 ao 30 de xuño e do 1 ao 20 de setembro.

➢ As demais ensinanzas (preparatorio e formación musical):
do 15 ao 30 de xuño e do 1 ao 30 de setembro.

➢ Horario no mes de maio:
Luns, martes, mércores e xoves de 17,30 a 18,30 horas.

➢ Horario nos meses de xuño e setembro:
Luns e mércores de 13 a 14,15 horas.

                En xullo e agosto o centro estará pechado.

         Para máis información ou solicitar outras horas de atención chamar ao teléfono do 
   centro 722 125 777 o enviar un e-mail a cemu.profesional.acordes@edu.xunta.es         


