DESCRIPCIÓ DELS CONJUNTS INSTRUMENTALS
Conjunts Alevins
- Alumnes de tots els instruments de Bàsic 2. En cas de canvi d’instrument o accés directe a Bàsic 2 sense
coneixements previs d’instrument aquesta assignatura no es cursarà, a no ser que l’alumne assoleixi un nivell
suficient durant el curs.
- S’organitzen en funció del nombre d’alumnes de cada especialitat.
- Si no hi ha alumnes suficients d’una especialitat per formar un conjunt, els alumnes es distribueixen en el conjunt
corresponent del curs superior; en aquest cas i en funció del nivell hi ha la possibilitat de què s’incorporin al conjunt
instrumental superior no al setembre sinó a partir de gener.
Conjunt d’acordió d’EM
- Conjunt d’acordions.
- La percussió hi assisteix durant tot el curs només puntualment.
- Alumnes d’acordió del Bàsic 3 i 4, Mitjà 1 i 2, Adequació 3 i 1r i 2n de Grau Professional.
Conjunt d’acordió de GP
- Conjunt de cambra d’acordions. També hi poden participar altres instruments, com piano o percussió.
- Alumnes de 3r a 6è de GP i de Programa Avançat.
Conjunt de flauta de bec d’EM
- Alumnes de flauta bec en pràctica de soprano, contralt, tenor i baixa.
- Alumnes de flauta de bec del Bàsic 3 i 4 i Mitjà 1.
Conjunt de flauta de bec de GP
- Alumnes de flauta bec en pràctica de soprano, contralt, tenor i baixa.
- Alumnes de flauta de bec del Mitjà 2, Avançat, Adequació 3 i Grau Professional.
Conjunt de guitarra
- Alumnes de guitarra del Bàsic 3 i 4, Mitjà 1 i 2, Adequació 3 i 1r i 2n de GP.
Conjunt de metall
- Instruments: trompeta, trompa, trombó, tuba, bombardí i fiscorn.
- Alumnes de 3r a 6è de GP i Programa Avançat.
Conjunt de percussió
- Alumnes de percussió de Bàsic 3 i 4 i de Mitjà 1.
Conjunts de piano Bàsic 3 i 4
- Alumnes de piano de Bàsic 3 i 4.
- Hi ha la possibilitat de què part de l’alumnat que integra aquests conjunts s’incorpori a altres conjunts instrumentals
de l’Escola de Música per a determinats programes, en funció del nivell de l’alumnat i de les necessitats dels
conjunts.
Conjunt de piano de GP
- És una assignatura d’especialitat del currículum de GP de Piano. S’han de cursar 2 hores en total.
- El Conjunt de piano modern està substituint gradualment aquest Conjunt de piano clàssic. Aquest només el cursarà
en el 17-18 l’alumnat de 6è de GP que en el 16-17 va cursar el 1r curs. En el curs 18-19 ja no s’impartirà.
Conjunt de piano modern
- Classe col·lectiva de piano amb la idea de conèixer harmonia moderna aplicada al piano, “voicings” adequades,
estils, acompanyaments rítmics i conceptes bàsics d’improvisació. La única regla és deixar-se endur per la
creativitat. Requisits: cert nivell de lectura i tècnica pianística.
- És una assignatura d’especialitat del currículum de GP de Piano. L’alumnat ha de fer 2h en total. El Conjunt de
piano modern està substituint gradualment el Conjunt de piano clàssic que es cursava a 5è i 6è: en el curs 16-17 l’ha
cursat l’alumnat de 3è; i en el 17-18 el cursarà el de 3r i 4t, i el de 5è que encara no hagi cursat el Conjunt de piano
clàssic.
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Orquestra Amadeus
- Conjunt orquestral de corda fregada i percussió.
- La percussió assisteix durant tot el curs puntualment.
- Alumnes de Bàsic 3 i 4.
Conjunt Aura
- Conjunt orquestral de vent (flauta, clarinet, oboè, fagot i trompa) i percussió.
- La percussió assisteix durant tot el curs puntualment.
- Alumnes de Bàsic 3 i 4.
Orquestra Stradivari
- Conjunt orquestral. Corda fregada.
- Alumnes del Mitjà 1 i 2, Adequació 3 i 1r, 2n i 3r de Grau Professional.
Conjunt Euterpe
- Conjunt de vent (flauta, clarinet, oboè, fagot i trompa) i percussió.
- Alumnes del Mitjà 1 i 2, Adequació 3 i 1r i 2n de Grau Professional.
Orquestra Simfònica
- Conjunt orquestral. Corda fregada i vent fusta (excepte flauta de bec i saxo), vent metall i percussió.
- De 3r a 6è de GP (segons els instruments) i Programa Avançat.
Banda
- Conjunt de vent.
- Alumnes de vent i de percussió de 3r a 6è de GP.
Big Band
- Conjunt de música moderna. Vent de saxos, trompetes i trombons. Bateria, piano i contrabaix.
- Per al vent, alumnes de Bàsic 3 i 4, Mitjà 1 i 2, Adequació 3 i 1r i 2n de Grau Professional.
Combos de Jazz
- Cambra de música moderna. Vent, percussió, piano, guitarra i contrabaix.
- Alumnes a partir de 3r de GP i programes avançats de saxo, trombó, trompeta, clarinet, piano, contrabaix i
percussió.
- Compta com a assignatura de Música de cambra per aquells alumnes de 3r i 4t de GP que ho demanin.
Altres conjunts de música de cambra
- Per a alumnes de GP que tenen l’assignatura obligatòria segons especialitat i curs; alumnes de Programa Avançat
que desitgen fer cambra; i alumnes del programa Cambra de Música Oberta.
- L’organització dels grups es fa al setembre.
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