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Les estades musicals i el 8è Curs de Música de 
Cambra preten facilitar i potenciar la pràctica 
instrumental i vocal entre els alumnes mitjançant 
les clases col.lectives i de música de cambra, el 
joc, el moviment, els tallers específics i les classes 
magistrals.
Compartirem durant uns dies experiències comunes, 
amb un aprenentatge proper entre alumnes i 
professors/es per tal d’assolir els aspectes pràctics, 
tècnics i artístics que tot estudiant de música 
necesita.

Característiques:
Estades musicals
Del 28 de juny al 2 de juliol
Lloc :Escola Municipal de Música de Mollerussa
De 2/4 de 10 del matí a l’1 de migdia
De 3 a 5 anys, cant coral, construcció 
d’instruments, moviment i jocs musicals i 
introducció als instruments de l’escola
Professorat Estades Musicals: Conxa Boyero, 
Laura Terradellas, Núria Solé

8è Curs de Música de Cambra
Del 28 de juny al 2 de juliol
Lloc :Escola Municipal de Música de Mollerussa
De 2/4 de 10 del matí a l’1 del migdia
De 6 a 18 anys

Objectius
Integrar el treball musical
Fer música de conjunt instrumental i de cambra a 
tots els nivells possibles, tant vocals com
instrumentals, en grups dividits per edats i nivell
Conèixer d’una forma molt directa la pràctica de la 
música de cambra.
Practicar el cant coral amb acompanyament 
instrumental i “a capella”.
Conèixer un tipus de repertori musical diferent del 
que es treballa durant el curs a l’escola.

Professorat 8è Curs 
de música de cambra

Corda: Conxa Boyero, Eduard Boleda, Marta Llona, 
Bernat Piqué i Enric Boixadós.
Vent: Eduard Guardiola, Mateu Ferré, Guillem Vilar, 
Marta Marín, Gabriel Prieto, i Jordi Guixé.
Piano: Isabel Blanch; Jordi Cubiró, Marina Pérez, 
Maite Piñol i Laura Terradellas
Guitarra: Miquel Hortigüela, Àlex Rosanes, 
Dolors Piñol, Jordi Mestre.
Percussió: Carlos Barraguer, Miguel Ángel Forner
Cant Coral: Neus Garravé, Heura Gaya 
i Josep Miquel Mindan

Classes magistrals
Percussió en grup a càrrec de Miguel Ángel Forner
Percussió llatina a càrrec de Carlos Barraguer



Les inscripcions s’han de trametre a:

ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE MOLLERUSSA,
Carrer Arbeca, 34, 25230 de Mollerussa, telèfon 973 711094. e-mail: c5006537@xtec.cat
La data límit per formalitzar la inscripció de les Estades Musicals del 8è curs de música de cambra i les classes magistrals, serà 
el dilluns 21 de juny de 2021.

Butlleta d’inscripció Estades Musicals 
i 6è Curs de Música de Cambra de Mollerussa.

Nom

DNI

Data de naixement

Adreça

Població

C.P.

Tel.

E-mail

Instrument

Escola on cursa els estudis musicals

Alumne EMMM     SI  NO

  Estades Musicals   8è Curs de Música de cambra

Acollida Matinal

Preus

Estades Musicals 40 €

Alumnes de l’ EMMM participants al curs, 
classes magistrals incloses

40 €

No alumnes de l’ EMMM participants al curs, 
classes magistrals incloses

55 €

Servei acollida matinal 8:30-9:30         10 €, gratuït socis AFA

A l’entregar la butlleta s’autoritza la difusió d’imatges
Per tal de formalitzar la inscripció, s’haurà de realizar 
l’ingrés al núm. de compte: 
ES13-0081-0139-1100-0124-3426 Banc de Sabadell.

Per accedir al servei d’acollida matinal s’haurà de de fer 
l’ingrés al núm. de compte de l’AMPA: 
ES85 0182 1064 2102 0180 5401

En el cas que no s’arribi al nombre mínim d’inscrits 
per realitzar l’activitat, l’organització es reserva el 
dret d’anul·lar el 8è curs de música de cambra amb la 
corresponent devolució de l’import de la inscripció.

La butlleta d’inscripció ha d’anar acompanyada de la 
següent documentació:

• Fotocòpia del DNI o Passaport.
• Resguard de l’ ingrés en el compte corrent.


