EL MUSICAL– CENTRE
PRIVAT AUTORITZAT DE
GRAU PROFESSIONAL
D’ENSENYAMENTS MUSICALS

Ensenyaments de Grau professional de música

A) Instruments orquestra

Els ensenyaments de grau professional de música son ensenyaments
reglats
que
dónen
dret
a
obtenir,
un
cop
finalitzat
el
tercer
cicle:
1)el títol professional corresponent a l'especialitat musical cursada.
2)el títol de batxiller, si se superen les matèries comunes de batxillerat.

VENT FUSTA
- Clarinet
- Flauta Travessera

Per accedir als ensenyaments de grau professional a El Musical cal superar una
prova d'accés específica que té lloc al mateix centre i que està regulada pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.

ÀREES OFERTADES

VENT METALL
- Trompeta*
- Trombó*

Prova d’accés

ESPECIALITATS DE CORDA
- Violí
- Viola
- Violincel
- Contrabaix
RELACIONATS AMB LA MÚSICA MODERNA I EL JAZZ
- Saxòfon*
- Percussió*
B) Instruments polifònics
- Piano*
- Guitarra clàssica
C) Música moderna i jazz
- Guitarra elèctrica
- Baix elèctric

Finalitat:
La prova específica d'accés als
ensenyaments de Grau Professional serveix per valorar la maduresa, els coneixements, les aptituds i les habilitats específiques
de les persones aspirants a seguir estudis de Grau Professional.
Objectius:
a)Verificar la possessió d'aptituds
i habilitats específiques per cursar amb aprofitament ensenyaments de Grau Professional de
música en l'especialitat a la qual
s'opta.
b)Valorar la maduresa i capacitat
per iniciar estudis de Grau Professional.

Estructura
Els ensenyaments professionals de música s'estructuren en un grau de sis
cursos acadèmics de durada.
ASSIGNATURES:
1) COMUNES
2) D'ESPECIALITAT
3) OPTATIVES

Grau Professional i Nivell Mig a El Musical
El Grau Professional dels ensenyaments de música normalment correspon a les edats de 12 a 18 anys tot i que
no hi ha límit d’edat. Es pot optar per la via reglada, el Grau Professional, en la qual s’obté una titulació amb
validesa acadèmica, o es pot optar per la via no reglada, el Nivell Mig, on es poden fer estudis a temps parcial,
en els quals l’alumne escull les assignatures del currículum a la seva mida i diponibilitat.
PLA D’ESTUDIS
El Pla d’Estudis del Musical està dissenyat basant-se en la normativa actual en matèria d’ensenyaments musicals.
Les matèries obligatòries són comunes per totes les especialitats. Les matèries d’especialitat varien segons
l’instrument principal de cada alumne, segons sigui instrument polifònic, d’orquestra o de música moderna i jazz.
Tots els alumnes tenen també assignatures optatives en el seu currículum, que els permet treballar un segon
instrument o bé desenvolupar-se en altres matèries.
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Assignatures del Grau Professional
ASSIGNATURES COMUNES
Instrument de l'especialitat
Llenguatge musical
Harmonia clàssica o moderna*

ASSIGNATURES OPTATIVES
Instrument secundari
Història de la música 1, 2
Educació corporal
Noves tecnologies
Educació de l’oïda 1, 2
Anàlisi 1, 2
Composició 1, 2
Improvisació instrumental 1, 2
Cor
Piano repertització
Pedagogía
Estils instrumentals, entre altres...

ASSIGNATURES D’ESPECIALITAT
Música de cambra/Orquestra o
Banda/Conjunt Instrumental*
Acompanyament*

Convalidació d’estudis amb ESO/batxillerat
Simultaneïtat d'estudis d'ensenyaments artístics de música amb ESO/batxillerat:
L'alumnat que opti per cursar ensenyaments professionals de música simultàniament amb
ESO/batxillerat pot convalidar crèdits a l'institut.

INSCRIPCIÓ A LA PROVA D’ACCÉS
DATES
Març-abril
a www.elmusical.cat
o bé a la Secretaria de El Musical (11h-20h)
MÉS INFORMACIÓ
93 580 42 46 — info@elmusical.cat

MODELS PROVES
Disponibles a www.elmusical.cat

REALITZACIÓ PROVES
Finals de maig-principi juny

a El Musical (Bellaterra-Vallès Occ.)
Calendari actualitzat a www.elmusical.cat

EL MUSICAL— CONSERVATORI PROFESSIONAL DE MÚSICA
Carrer Ramon Llull, 16 · 08193 · Bellaterra · Vallès Occidental
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www.elmusical.cat
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