Annex 6. Descripció dels programes de Música Oberta
Anem a concert: Programa destinat a joves i adults, sense coneixements musicals previs, adreçat a
fomentar el gaudi de la música preparant, a través de continguts d’història de la música i
d’audicions, els concerts que es programen a la ciutat (JJMM, OSV, etc.). Els alumnes podran
assistir als concerts amb les invitacions de què disposa el centre.
Col·lectiva: Programa que permet cursar qualsevol de les assignatures teòriques que s’ofereixen a
l’EM i el CP, excepte el Llenguatge i l’Harmonia de GP. Els coneixements musicals previs per
accedir-hi són diversos, i en algun cas no calen o són mínims. S’estableix com a criteri general
d’accés una prova de nivell, excepte en el cas que l’alumne ja hagi cursat estudis en el centre i el
seu nivell ja sigui conegut.
Combo Adults: Destinat als alumnes del Programa Adults que vulguin participar-hi, però que també
està obert a qualsevol jove o adult no integrat en el Programa Adults. Es requereixen coneixements
musicals previs.
Conjunt / Cambra: Programa en el que l’alumnat s’integra en un conjunt instrumental o de cambra,
clàssic o modern. El temps lectiu varia en funció del conjunt. Cal un cert nivell instrumental per
poder matricular-se a aquest programa.
Conjunt piano modern: Classe col·lectiva de piano amb la idea de conèixer harmonia moderna
aplicada al piano, “voicings” adequades, estils, “compings” i conceptes bàsics d’improvisació.
L’única regla és deixar-se endur per la creativitat. Requisits: cert nivell de lectura i tècnica
pianística.
Cor Cambra: Cal acreditar uns coneixements de lectura musical i un nivell vocal suficients per al
repertori d’aquest cor.
Cor Infantil: Cor per a nens i nenes de 8 a 10 anys. Formen part d’aquest programa els cors de Bàsic
1, 2 i 3.
Cor Infantil i Audició: Cor per a nens i nenes de 11 a 13 anys. A part del repertori coral els darrers
mesos del curs es treballen també altres continguts d’Audició. Formen part d’aquest programa els
cors de Bàsic 4
Cor Mixt: Cor per a alumnes que acreditin uns coneixements mínims de lectura musical. Aquesta
coral és la que s’ofereix amb el nom de Cor GP.
Cor Noies: Cor de noies a partir dels 12 anys amb coneixements mínims de lectura musical.
Cor Ohana: Cor per als alumnes del Programa Adults que vulguin participar-hi, però que també està
obert a qualsevol jove o adult no integrat en el Programa Adults. Es treballa un repertori modern i
adaptat a nous estils musicals.
Educació corporal: Educació del cos destinada a aconseguir uns bons hàbits posturals quan es toca
un instrument i en altres activitats quotidianes.
Informàtica musical: Descobreix l’edició de partitures amb els programes informàtics més actuals.
Interpretació i escena: Programa d’interpretació destinat a cantants, actors i intèrprets de musical.
Teatre Musical: Programa destinat a joves que parteix d’una visió àmplia de les possibilitats de
l’instrument vocal per a realitzar un treball d’interpretació musical i dramàtica de cançons del
gènere del teatre musical. Proporcionar recursos tècnics vocals i interpretatius, buscant l’expressió
lliure i amb autenticitat.

