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Quotes  Matrícula Quota trimestral 

Nivell 1  19,60 € 53,80 € 

Nivell 2  16,30 € 73,30 € 

Nivell 3  16,30 € 73,30 € 

Nivell 4  16,30 € 73,30 € 

    

Matrícula Quota trimestral Música Major  

Perfeccionament Instrument 

Classe Individual 
5,50 € 130,80 € 

Música Major  Matrícula Quota trimestral 

    Matèries grupals 

    (Preu per assignatura) 
5,50 € 49,40 € 

* L’import de les quotes de Música Major són per cada assignatura a la que es matriculi 
 

Accés:  

Als Itineraris Musicals no es podrà accedir des de l’escola d’adults a excepció de: 
 

 Ser major de 65 anys 

 Ser menor de 65 anys i no haver estat matriculat/da a l’escola d’adults en els 

 Dates  Lloc 

 

Matrícula 

 

 

Inici Curs 

 

Del 30 de setembre  al 6 d’octubre  

(només persones matriculades du-
rant el curs 19-20). 

 

18 d’octubre 

Conservatori i Escola Munici-
pal de Música 
 

Pl. Josep Prenafeta, s/n  
25004 Lleida  
Tel. 973 700 676  

Horari oficina: 

De 10:00 a 13:00 



Totes les classes són col·lectives i d’una hora de durada. 
 

Es poden fer matrícules a assignatures soltes. 
 

En els Itineraris Musicals (nivell 1 a nivell 4) es pot repetir algun dels nivells un 

màxim de dues vegades, finalitzant tots els nivells amb un màxim de 6 anys. 

Si la incorporació als Itineraris Musicals es realitza en algun nivell entremig es 

podrà repetir una vegada algun dels nivells. 

Pel que fa a Llenguatge Musical de Música Major aquesta assignatura es cursarà 

una vegada cada curs.  

El Llenguatge Musical del programa d’estudis finalitzarà després de cursar l’as-

signatura de Música Major 2. 

L’instrument a escollir es farà entre el catàleg de places lliures que es publicarà 

cada any segons les disponibilitats. 

Els grups de les classes d’instrument seran com a màxim de 4 persones. 
 

Les classes d’instrument a Música Major són individuals 

L’assignatura d’instrument es pot cursar un màxim de 10 anys. 

Es lliurarà un diploma al finalitzar l’assignatura de Llenguatge musical de Música 

Major 2 i un altre en finalitzar els 10 anys de l’assignatura d’Instrument. 

En els conjunts instrumentals s’hi podrà romandre tot el temps que hom desitgi. 

En el cas de voler participar en qualsevol conjunt grupal, l’alumnat haurà de 

comptar amb el vist i plau del professorat d’instrument. 

En els seminaris s’especificarà en cada cas els requisits per accedir-hi. 

A partir del curs 2024-2025 s’aplicarà la normativa referent a l’assignatura d’ins-

trument.  

 

D’acord amb l’ordenança fiscal 2.11 de l’Ajuntament de Lleida, la matrícula no es 
considera reserva de plaça i en cap cas es produirà el retorn del seu import en 
cas de baixa. 
 

El pagament de les quotes es farà per domiciliació bancària.  

Programa d’Estudis: Informació general: 

 

NIVELL 1 - Llenguatge musical 1 
- Iniciació al Cant 
- Tècnica vocal 

NIVELL 2 - Llenguatge musical 2 
- Instrument 
- Cor i/o Grup de Percussió 

NIVELL 3 - Llenguatge musical 3 
- Instrument 
- Cor i/o Grup de Percussió 

NIVELL 4 - Llenguatge musical 4 
- Instrument 
- Cor i/o Grup de Percussió i/o Grup Musical 

MUSICA MAJOR - Llenguatge musical de Música Major 1 
- Llenguatge musical de Música Major 2 
- Perfeccionament instrument (classe Indivi-
dual) 

CONJUNTS  

INSTRUMENTALS 

  

- Cor Gentil 
- Cor Terral 
- Grup de percussió Batzac 
- Grup de percussió Aürt 
- Grup musical l’orquestrina 
- Conjunt d’Acordió 
- Conjunt de Guitarres 
  

SEMINARIS 

  

- Història de la Música a través de l’Audició 
- Tècnica vocal 
- Com escoltar la música de Cinema 
 
  


