
PRIMÀRIA MUSICAL 

La música és una matèria important en el desenvolupament de la 

personalitat: d’una banda millora l’expressió, la creativitat i la concentració. 

De l’altra, estimula la intel·ligència i desenvolupa la sensibilitat, entre altres 

aptituds i habilitats. 

Diverses investigacions certifiquen que l’estudi d’aquesta matèria en 

profunditat ajuda a assolir les competències bàsiques i millora els resultats 

acadèmics. 

A partir d’aquestes reflexions i amb el referent d’altres Escoles Pies, la nostra 

Escola inicia el curs 2013 – 14 el projecte de Primària Musical, que 

consisteix a integrar els estudis musicals de nivell elemental dins de l’horari 

escolar. 

La Primària Musical consta de:  

Un itinerari innovador en el que les vostres filles i fills poden fer compatible els estudis de Primària amb els 

ensenyaments musicals i triar l'instrument que els apassiona. 

1R PRIMÀRIA

ESTUDIS MUSICALS

Iniciació 1

HORARI LECTIU *HORARI EXTRAESCOLAR

Iniciació 2

Llenguatge                  2h  
Cant Coral                    1h  
Conjunt Inst.                1h 
Dansa                             1h 

* Instrument  1/2h  
  2N PRIMÀRIA

3R PRIMÀRIA Elemental 1

Elemental 2

Llenguatge                   2h  
Cant Coral                     1h  
Conjunt inst.                  1h 
Dansa                              1h 

* Instrument  1/2h 

4T PRIMÀRIA

5È PRIMÀRIA Elemental 3

Elemental 4

* Instrument  3/4h 

6È PRIMÀRIA

Llenguatge                   2h  
Cant Coral                     1h  
Audició i moviment   1h 
Conjunt inst.                  1h 

* L'horari extraescolar de les classes d'instrument es fa a la franja del temps del migdia, de 13.00 a 15.00 h. 



Les classes de Llenguatge es fan en grups reduïts (màxim 14 alumnes) i les d’Instrument són individuals. 

Durant el 1r trimestre els alumnes de primer participen en una Roda d’Instruments per poder conèixer i provar 

els instruments de què disposa l’Escola: violí, viola, violoncel, contrabaix, flauta, clarinet, saxo, trompeta, 

trombó, tuba , guitarra, percussió i piano. 

Al final del 1r trimestre trien instrument i a partir del mes de gener comencen les classes individuals. 

Tots els alumnes que es vulguin incorporar a partir de 2n de Primària  a la Primària Musical cal que facin una 

entrevist amb els coordinadors del projecte. L'elecció de l'instrument depèn de la disponibilitat de places.  

A partir de 3r de Primària cal una prova de nivell tant de llenguatge com d'instrument. 

MÉS INFORMACIÓ  

Correu: 

balmes.musical@escolapia.cat 

Balmes 208, 08006 Barcelona 

Tel. 93 217 86 12 - Fax 93 237 65 15 

http://balmes.escolapia.cat 

El preu de l’itinerari musical és de 130 euros per 1r i 2n de Primària, i de 160 euros a partir de 3r de Primària, que 

s’afegeixen al rebut mensual dels alumnes que s’hi inscriuen. 

L’Escola ofereix un servei de préstec d’instruments de 12,5 euros mensuals per les famílies interessades (excepte 

piano, guitarra i percussió). 


