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Activitats per a totes les edats
Nadons, nens/es, joves i adults
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0 - 5 anys
ELS MÚSICS MÉS PETITS
Descobrim la música a través de la cançó, la dansa,
l’expressió corporal, l’audició i la creació.

0 - 5 anys
ELS MÚSICS MÉS PETITS
Descobrim la música a través de la cançó, la dansa,
l’expressió corporal, l’audició i la creació.

0 - 5 anys
ELS MÚSICS MÉS PETITS
Descobrim la música a través de la cançó, la dansa,
l’expressió corporal, l’audició i la creació.

6 - 7 anys
NIVELL BÀSIC
Iniciació a la pràctica instrumental, cant coral i llenguatge
musical.

6 - 7 anys
NIVELL BÀSIC
Iniciació a la pràctica instrumental, cant coral i llenguatge
musical.

6 - 7 anys
NIVELL BÀSIC
Iniciació a la pràctica instrumental, cant coral i llenguatge
musical.

8 - 12 anys
NIVELL ELEMENTAL
El cant coral i les agrupacions instrumentals al teu abast.
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+ 12 anys
NIVELL MITJÀ
Aprofundint la música en funció dels interessos de cada
alumne.
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Totes les edats
LA MÚSICA AL TEU RITME
Tu tries què vols aprendre i ens adaptem a les teves
necessitats.
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ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES
Tallers, trobades, intercanvis, audicions, concerts familiars,
sessions obertes, cursos i activitats d’estiu.
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Escola Timorell – ZER Vall de l’Aranyó
Pg. Moragues s/n
25154 Castelldans
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Del 8 al 22 de maig
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Presencialment: a l’Ajuntament de Castelldans
Passeig Moragues,21
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Matriculació a partir del 5 de juny
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