
Escola Municipal de Música de Gurb 

Horaris 2019-20 
 
 

Infantil (P3, P4 i P5)   Dimarts i divendres  

      De les 16:00 a les 17:00 

 

Possibilitat grup infantil, nou horari 

(hi ha d’haver un mínim de 6 alumnes)   De les 17:15 a les 18:00 

 

 

Iniciació I (1er de primària) 

 

Llenguatge Musical   Dilluns i dijous  

      De les 16:00 a les 17:00 

Cant Coral    Dilluns 

      De les 17:00 a les 17:45 

Tallers      Migdia (dies a concretar) 

       

 

Iniciació II (2on de primària) 

 

Llenguatge Musical   Dilluns i dijous  

      De les 16:00 a les 17:00 

Cant Coral    Dilluns  

      De les 17:00 a les 17:45 

 

 

Primer Grau Elemental (3er de primària) 

 

Llenguatge Musical   Dilluns i dimecres   

      De les 16:00 a les 17:00 

Cant Coral    Dilluns   

      De les 17:00 a les 17:45 

 

 

Segon Grau Elemental (4rt de primària) 

 

Llenguatge Musical   Dilluns i dimecres   

      De les 16:00 a les 17:00 

Cant Coral    Dilluns  

      De les 17:00 a les 17:45 

 

Tercer Grau Elemental (5è de primària) 

 

Llenguatge Musical   Dilluns  i dimecres 

                                                                                       De les 17:00 a les 17:45  

           

Cant Coral    Dilluns  

      De les 17:45 a les 18:30 



Quart Grau Elemental (6è de primària) 

 

Llenguatge Musical   Dilluns i dimecres 

      De les 17:00 a les 17:45 

      

Cant Coral    Dilluns  

      De les 17:45 a les 18:30 

 

 

Grup mixt 1 (Alumnes que no poden venir per horari en el seu grup de llenguatge. Correspon a 

Inicació 1. Alumnes que comencen, 1r i 2n de primària) 

 

*** A determinar *** 

 

Grup mixt 2  (Alumnes que no poden venir per horari en el seu grup de llenguatge. Alumnes 

més grans que ja han fet música) 

 

*** A determinar *** 

 

Grup mixt 3  (Alumnes que no poden venir per horari en el seu grup de llenguatge. Alumnes 

que ja tenen una bona formació de llenguatge musical.) 

 

*** A determinar *** 

 

 

Banda     Migdia (dia a concretar) 

      

Orquestra de Guitarres   Migdia (dia a concretar) 

       

Orquestra                        Migdia (dia a concretar) 

       

Cambra    (dia i hora  a concretar depenent del grup) 

 

Llenguatge Modern    (dia i hora  a concretar depenent del grup) 

       

Combos                                                         (dia i hora  a concretar depenent del grup) 

 

Informàtica musical                                   (dia i hora a concretar depenent del grup)   

 

Horaris de cada instrument                      Es concretarà amb el professor/a i la família 

 

 

 


