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* Director i cap d'

4.1 Agrupacions corals

5.1 Esquema general dels ensenyaments de música........ 5

5.4 AprenentatgeBàsic...

I.1 COORDINACIóÀNEES
\

EQUIP DIRECTIU

Àrea de Cant Coral
Gemma Freixes

Àrea de Guitarra

Eva Drudis

Aula de Música Moderna

Jordi Rexach

Àrea de Piano

Marta Castelló

ORFEóU-EDATÀ
C. Dan€te Siilrt Madi dn . 25@4 Lleida . 'lè1. 973 233 554
trfo@ofeollddatacd. \,wvu,,orfêolleidata.cd
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3 ATENCIÓ AtS PARES2 EQUIP DOCENT

Actualment el claustre de professors de les escoles gestionades per l'Orfeó
Ueidatà compta amb una cinquantena de professors. Aquí teniu detallat els
professors que incide¡xen en la formac¡ó dels alumnes de l'Escola Municipal de
Música d'Alpicat: * Coordinadora Escola de Música

r Dimarts i dijous:
. Divend¡es

t Corfeu electrònic:

¡:. DÍrector i cap d'estudis

de 10:00 a 12:00 973233ss4
de 15:00 a 16:00 (presencialment a I,EMM

d'Alpicat amb cita prèvia)
la ura@orfeol leidata.cat

¡
I

¡

Dimarts:
Telèfon:
Correu electrònic:

de 17:00 a 19:00 (amb cita prèvia)
973233554
toni@orfeol leidata.cat

3.2 Administració i Recepció

De dilluns a divendres de 9¡00 a 12:00 i de 16:00 a 20:00
(Horari intensiu de 9:00 a 15:00 durant Juliol)

Telèfon 973 233 554
Correu electrònic secreta ria@orfeolleidata.cat

Joana Romero I I Maite Mòdol
Administració I I Recepció

4 ASSIGNATURES I ESPECIALITATS

4.1 Agrupacions corals

Vailets (6-7 anys)
Xiquets i Minyons (+ 8 anys)

I

I

óRFEóu-EDÆÀ
c. DãriEre.Sânt Mtrú s/n.25üxueida-Td. 97329t 554
info@fto[€ft1ãb.cd. wvw.dfeolHdatâ.éd

oRr¡óu-eo¡rÀ
c. Darefësant Mä4 s/n . 25@4 LJeida . Td. 973?335ã4
irfo@rfælþklâta.cá. ì,r ¡^Àr.dfeollsidatã.cd

Me Dolors Alsina
Parvulari Musical

Maria Berengué
Cant Coral

Estefania Bellmunt
Violí

Jordi Cebolla
Guitarra

Luís Ángel Gálvez

Flauta travessera
Xavier León

Bateria

Laura Pedreño
Piano

Anna Puigdemasa
Flauta travessera

Jordi Sabata

Trompeta
Abel Serra
Guitarra

Montse Solà

Cant Coral
Robert Solé

Clarinet
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4.2 Agrupacionsinstrumentals Els ensenyaments de mrisica es fonamenten en dos tipus d,oferta format¡vadiferent: una reglada, que comprèn diversos graus i té un niveil d,exigència
elevat en funció de ra finaritat de facurtar p", ã r. pràctica pror"rrion.firii
altra de no reglada, per a aqueiles persones que volen assolir un nivell Je
coneixements adequats, des de la iniciació fins a l,aprofundiment de
l'aprenentatge musical.

Acordió (a l'EM OÉeó Lleidatà)
Corda (a l'EM Orfeó Lleidatà)
Percussió

4.3 Llenguatge Musical

Combo
Guitarra
Vent

5.2 FuncionamentEscola deMrisica.

4.4 Especialitats r Les escoles de música 
- imparte¡xen ensenyaments erementars i artres

ensenyaments no reglats', que aporten una formació teòrica i pråctica a
l'alumnat i que li permet gaudir de la pràctica indívidual i de conjunt.
uoferta formativa és obefta ifrexibre; es poden impart¡r programes de diferents
intensitats i per a alumnat de totes les edats,
llalumnat que est¡guí cursant simurtàniament IESO o er batxifrerat i estudis de
músíca en una escora de música autoritzada pot sor.ricitar el reconeixement Je
les matèries que es descriuen a ra resorució d'organització i funcionament ders
centres de cada curs acadèmic,

Acordió diatònic
Bateria
Flabiol
Guitarra espanyola
Piano
Tècnica Vocal
Violí

Acordió cromàtic
Clarinet
Flauta travessera
Gralla
Sac de Gemecs
Trombó
Viola

Baix Elèctric
Contrabaix
Guitarra elèctr¡ca
Oboè
Saxòfon
Trompeta
Violoncel

5 EL PIII D'ESTUDIS I IIT DEDICACIÓ HORÀRIA

5.1 Esquema general dels ensenyaments de música.

Ensenyaments

no

1 
En negreta les que s'imparteixen presencialmenta I,EMM d,Alpicat. 2 

No porten a l,obtenció de tÍtols amb validesa âcadèm¡ca ofÌcial

pàgina 7 de 16
s/n . 25004 UeHa. Ë, crcuæ 59
, www.qfeolHdd¿câ

onrróu-epsÀ
c. Dare(ègttMadí s/n,25004tJeEa-Te|.973233554
hlb@Édfdcl¿úá.cat. www.ofeolle¡dârácd

Ensenyaments

Superiorc
4 curcos

Ensenyaments

Professionals

6 cursos

Pàgina 6 de 16



5,3 Parvulari Musical

emmq culaecaoÈrurcl zotzlts
E*ola Municipal de Músiø
dIAtPICAT

ü
a

ÆMtrDM6I

emmd GUtAAcADÈMtcAzoLzlLg
Escola Municipal de Músiø
d.ALPICAT

I
(

au[/

)

tr

5.6 Nivell Mitià i Preparació Grau Professional

6 FUNCIONAMENT DE L'ESCOLA DE VTÚSICN

6.L TATUTORIA

* Quan?

Es realitzarà, com a mínim una tutor¡a individualitzada durant el curs (que pot
coincidir amb l'entrega dels informes de final de cursa) per tal de valorar el

procés d'aprenentatge de l'alumne.

* Qui la demana?

Els pares, mares o tutors que vulguin fer alguna tutoria podran sol.licitarla a

secretaria o directament al tutor, que en el cas dels alumnes a partir de 6 anys

serà el professor d'instrument, i en el seu defecte el de llenguatge.

La tutor¡a de final de curs la convocarà el professor tutor, excepte en el cas dels

alumnes de parvulari (alumnes fins a 5 anys) que seran els pares qui la

demanaran d'acord amb el calendari i els mitjans que degudament
s'informaran.

3 optat¡u PGP: 30 m de 2n instrument, 30 m de acompanyament o 45 m de cambra.
a Entre el 25 ¡ el 28 de juny es realit¿aran les tutor¡es finals on s'entregaran les notes. En el cas del
parvulari (per motíu de volum d'alumnat) aquestes es començaran a fer al maig, En el cas concret dels
alumnes d'lniciació coincidirà amb la dê la tria d'instrument.

onreóu-eÞATÀ
C. DanerÞSant t\'hl{, yn . 25@4 l.Jeldà . Td, 979239 554
iÍfo@rfeollddat¿cat. !r,yw.o¡fèolleldd6.cat

ORFEó| I FÞAfÀ
c. Derßë sânt Mdf[ ln . 250@l Lleida . Td. 973 233 554
¡nfo@orfrdHdd¿cat. uÁ¡¡r/.orféde¡datacd

Parvulari
Musical

Sensibilització

Sensibilització 3 60m

Sensibilització 4 60m

lniciació 5 60m

5.4 Aprenentatge Bàsic

Llenguatge
Musical

Cant
Coral

lnstrument
Agrupació

lnstrumental
Dedicació
setmanal

Nivell Mitjà th15m 60m

30m/1 alum. o
45ml2alum. o
60m/3alum.
45m l alum
60m l alum

60m
3h15m
(+ inst.)

Preparació Grau
Professional

2h 60m 60m l alum 60m
sh

(+ opt.3)
Aprenentatge

Bàsic

Llenguatge
Musical

Cant
Coral

lnstrument
Dedicació
setmanal

AB1
1r Primària (6 anys)

th15m 45m
30m/1 alum. o
45m/2alum.o
60m/3alum.

2h
(+ inst.)

AB2
2n Primària (7 anys)

th15m 45m
30m/1 alum. o
45m/2alum. o

60m/3alum.

2h
(+ inst.)

5.5 Nivell Elemental

Llenguatge
Musical

Cant
Coral

lnstrument
Agrupació

lnstrumental
Dedicació

setmanal

Nivell .

Elemental 1
th15m 45m

30m/7 alum. o
45m/2olum. o
60m,/3ølum.
45m l alum
60m l alum

50m
3h

(+ inst.)

Nivell
Elemental 2

th15m 45m

30m/7 olum. o
45m/2alum. o
60m/30lum.
45m l alum
60m l alum

60m
3h

(+ inst.)

Nivell
Elemental 3

th15m 45m

30m/7 olum. o
45m/2alum. o
60m/3alum.
45m l alum
60m l alum

60m
3h

(+ inst.)

Nivell
Elemental 4
o AEP

th15m 45m

30m/1 alum. o
45m/2alum. o
60m/3alum.
45m l alum
60m l alum

60m
3h

(+ inst.)
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* Els tutors

. Paruulari Musical

6.7 CALENDARI ESCOTIIR

El trobareu penjat a l'escola i a la pàgina web www.orfeolleidata.cat en la secció
de l'escola amb els festius i dies de lliure disposició,s3

54 i 15 anys
Maria Dolors Alsina
Laura Pedreño

¡ A part¡r d'Aprenentatge Bàsic

La figura del tutor la té el professor/a d'instrument, que és qui té la visió més
personalitzada de l'aprenentatge de l'alumne.

6.2 ELS INFORMES

Es realitzarà un informe (anual en el parvulari musical i quadrimestrat a partir
dels 6 anys) que es farà arribar a l'alumne a la classe setmanal per part del tutor
abans d'acabar el quadrimestre. Al juny, l'entrega de l,informe coincidirà amb la
tutoria, en el cas de no haver-ne fet cap prèviament.

6.3 LîGENDADEL'ALUMNE

Per les assignatures d'especialitat (instrument) l'alumne ha de tenir una llibreta
per tal d'anotar l'evolució, els deures i les observacions a treballar. A més a
més, ha de seruir per que hi hagi una comunicació entre professor i família. per
les assignatures col'lectives també pot servir la mateixa agenda,/llibreta.

6.4 ADIUDICACIÓ Or precEs D'INSTRUMENT

fescola, per tal de poder oferir una formació integral i tranversal potencia la
diversificació d'especialitats instrumentals, i alhora la creació i consolidació de
les agrupacions instrumentals. Amb aquests criteris, l'escola cada any informarà
de les places creades amb aquesta finalitat.
Si la demanda no supera l'oferta de places, s,adjudicaran directament totes les
places sol.licitades. Si la demanda supera l'oferta s,efectuarà un sorteig.

6.5 SIMULTANEIMT NNIS ESTUDIS DE MÚSICA

Com a centre autor¡tzat pel Departament d'Ensenyament, els alumnes podran
sol'licitar una reducció de les matèries optatives o la música a l'institut. En el cas
del Batxillerat un dels requisits és haver superat una prova d,accés als
ensenyaments de grau professional en un centre que ofereix estudís reglats.

6.6 EXTRANET

Podeu accedir a l'extranet de I'escola (www.orfeolleidata.cat) per consultar els
horaris, informes d'avaluació i altra informació amb el nom d,usuari i
contrasenya que se us facilitarà.

. Dies festius locals

2slosl2ot2

. Dies de lliu¡e disposició:

.o2/Lrl2072
ozlos/2073

6.8 CALENDARID'ACTIVITATS

tuos/2o!3

07/12/2Or2
03losl2ot3

També el trobareu penjat a l'escola i en format digital a la pàgina web
www.orfeolleidata.cat en la secció de l'Escola de Música.

El calendari actualitzat de les activitats de l'escola funciona amb la tecnologia de
Google Calendar, així que a part de consultarlo amb els últims canvis, també ho
podeu copiar al vostre calendari personal si utilitzeu aquesta e¡na.

oFFEóLLEDÃÍÀ
G DaÌIqËSilt Mârí, Jn.25004 Lteida.Td. 97g2g3 s64
Anb@ffeollddatacat. trww.oilèo0etdatã.c*

onçróu¡ro¡rÀ
C. DaÆ Sãrìt Marli dn,25ff!1 lleida.Td. 973 233 554
il@dfrdleidatacd. t/ì/wr.dfecüe¡d#.cd

Data Activitat
t0. tti t2 de desembre Audicions d'alumnes d'instrument
11 de desembre Classe oberta parvulari musical 53 i54
16 de desembre Concert de Nadal de l'Orfeó Lleidatà - 19:00
18 de desembre Cantada de Nadales
20 de desembre Classes obertes oarvulari musical l-5
17. 12i 13 de marc Audició d'alumnes d'instrument

17 de març
Participació de la Coral de Vailets
20è aniversari ACEM fBarcelonaì

19 de març Classe oberta parvulari musical 53 i54
21 de marc Classes obertes oarvulari musical l-5

tO, tli t2 de iunv Audició d'alumnes d'instrument
Del 8 al 12 d'abril Audició d'alumnes d'instrument
Del 3 al 7 de iunv Audició d'alumnes d'instrument
16 de iunv Concert fi de curs

18 de iunv Classe oberta parvulari musical 53 iS-4
20 de iunv Classes obertes oarvulari musical l-5

21 de iunv Ultim dia lectiu del curs 2012-13
Del 25 al 28 de iunv Entresa d'informes
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6.9 CONSELL ESCOIITR

President:
Cap d'estudis:
Representant de l'Ajuntament:
Representant del professorat:

Representant de l'AMPA:
Representant dels pares i mares:
Representant d'alumnes:

6.10 AMPA

Toni Rodríguez
Gemma Freixes
Pau Cabré

Robert Solé
Me Dolors Alsina
Laura Pedreño
David Sarrà
Jaume Viles
Pau Just

Cal ser puntual en l'horari d'arribada a l'Aula, en el cas que un alumne arribi
tard aquest esperarà a que el conserge obri la porta d'accés.

El vestit per als concerts és el següent: samarreta de l'Escola Municipal de

Música i pantalons o faldilles negres.

En el cas que un nen o nena prengui mal o presenti símptomes d'estar malalt, el

tutor o responsables es posaran en contacte amb la família per decidir
conjuntament, l'actuació a seguir.

En el cas que un alumne no pugui assistir a classe caldrà donar-ne avís a la
coordinadora o tutor amb la major antelació possible.

En el cas que un professor estigui de baixa, l'escola es farà càrrec de posar un
substitut, procurant que sigui un docent de la mateixa especialitat.

Els rebuts es cobraran de l'1al 5 de cada mes, per domiciliació bancària.

Els alumnes del centre hauran de fer efectives les mensualitats de setembre a

juny a no ser que es doni de baixa, perdent així el dret de plaça. No es faran
descomptes en la mensualitat per falta d'assistència.

Per donar-se d'alta durant el curs escolar a l'Escola Municipal de Música per a

cobrir places vacants, caldrà omplir el document de sol'licitud a l'Escola
Municipal de Música i aquest serà tramitat al Departament d'Educació amb la

signatura de vistiplau de la direcció de l'escola. Si l'alta es produeix entre el dia
1 i el dia 15 del mes es cobrarà la quota mensual íntegra, mentre que si es
produeix després del dia 15 es cobrarà la meitat de la quota.

Per donar-se de baixa del centre abans d'iniciar-se o bé durant el curs escolar,
és imprescindible omplir un imprès de baixa i adreçar-lo a l'Administració de
l'Escola de Música Municipal amb una antelació d'almenys 15 dies abans
d'acabar el mes natural. En qualsevol cas, la baixa del centre no comportarà la

devolució de la quota de matrícula.

En el cas que un/a alumne/a estigui matriculat/da a l'Escola Municipal de
Música i no assisteixi durant dos mesos seguits sense causa justificada, se li
donarà de baixa d'ofici, prèvia comunicació a l'alumne/a, i s'adjudicarà Ia plaça
al primer/a de la llista d'espera.

Estem a la vostra disposició per a que ens feu arribar els vostres suggeriments i
crítiques, i poder així entre tots, millorar el funcionament de l'escola.

Amb l'associació de mares i pares d'alumnes podreu estar involucrats dins el
projecte educatiu de l'escola i participar activament en els diferents actes que
s'organitzen,

La composició actual és la següent:

Presidenta:

Tresorer:

Secretària:

Vocals:

Núria Ribes

Montse Guixé

Yolanda Jové

Silvia Lumbierres
David Sarrà
MeritxellSaló

7 NORMES GENERATS DE FUNCIONAMENT

Totes les comunicacions que calgui fer a l'escola o als respectius tutors,
s'efectuaran mitjançant una nota signada pels pares o tutor de l'alumneþ.

Tant l'entrega com la recollida dels alumnes s'efectuarà a l'entrada principal del
vestíbul de l'escola pels professors/es responsables de cada grup. En moments
de molta afluència s'utilitzarà la porta d'emergència per efectuar l'entrada i així
descongestionar la porta habitual d'entrada.

ORFEóU.EDATÀ
c D4rqèsänt tväü,sfI.Æ{to4ueÌdâ.ß.973233 554
info@OfeollêËatâ.cat.lrrww.deôlle{dãå"éd

ffióu-ÐATÀ
G. DíseS{t Marf,sfn,25004tlelda.Td. 973233554
iú€lûft**dacd. wuw.qfeolldd¡úa¡d

Pàgina 12 de 16
Pàgina 13 de 16


