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EL JAZZ i LES MÚSIQUES 
IMPROVISADES 

 
Curs de 30 hores adreçat a tots aquells alumnes i mestres interessats en la 
improvisació i en el jazz que vulguin aprofundir en l’estudi i la pràctica d’aquesta 
música o tenir un primer contacte. 
 
Aquest curs està pensat en dos caps de setmana intensius i està estructurat en dos nivells: 
 

- Nivell 1: INICIACIÓ a la improvisació. Conceptes bàsics i la seva aplicació pràctica. 
o Adequat per a tots aquells músics, mestres o estudiants que vulguin tenir un primer 

contacte amb la improvisació o que fa poc que s’han iniciat en aquesta pràctica.                   
 

- Nivell 2: APROFUNDIMENT en les tècniques d’improvisació i el jazz. 
o Especialment aconsellable pels estudiants que volen accedir a cursar estudis 

superiors de Jazz i Música Moderna. 
o És un curs adequat per totes aquelles persones amb un nivell instrumental similar al 

requerit per cursar estudis de segon o tercer cicle de grau professional i que tenen 
certa experiència en la improvisació.  

 
CALENDARI:  
 Dies: 11– 12- 13  i 25 - 26 – 27 de Febrer 2011 
 Hores: divendres de 18,00h a 21,00h 
  dissabtes de 10,00h a 14,00h i de 16,00h a 19,00h 
  diumenges de 10,00h a 14,00h 
 Activitats complementàries: 

- Taula rodona sobre els ensenyaments del jazz en el Grau Professional 
- Jam Session inaugural amb els mestres 
- Concert d’alumnes 

 
PREU:  
Curs intensiu: 395 Euros – (375 Euros*) 
Activitats complementàries: Obertes a tots els inscrits 
 

* Alumnes i mestres del Musical- centre autoritzat de Grau Professional 
* Els mestres que tinguin un mínim d’alumnes inscrits poden assistir a les classes si ho volen. 

 
Reconeixement acadèmic: Activitat de formació de docents reconeguda pel Director General de l’Educació Bàsica i 
el Batxillerat. Resolució 1/10/2010. 
 
ASSIGNATURES: 
Curs intensiu 

- Harmonia i anàlisi  (6h total curs) 
- Instrument col·lectiu (6h total curs) 
- Combo (6h total curs) 
- Historia del Jazz (3h total curs) 
- Educació de l’oïda (melòdic i harmònic) (4h 

total curs) 
- Educació Rítmica (4h total curs) 
- Instrument individual (45 minuts) 
- Instrument individual  
      (opcional; no inclòs en preu) 

MESTRES: 
- Lluís Vergés, harmonia i anàlisi 
- Eladio Reinón, saxo i clarinet 
- Santi de la Rubia, saxo 
- Benet Palet, trompeta 
- Matthew Simon, trompeta 
- Albert Bover, piano 
- Dani Rambla, piano 
- Enric Peinado, guitarra 
- Oriol Saña, violí 
- Mario Rossy, contrabaix 
- Ana Finger, cant 

      -      Nan Mercader, educació rítmica/percussió 
 

CURS INTENSIU de jazz de 30 hores 
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