
Ajuntament de Castellar del Vallès

Escola de Música de Torre Balada

Descripció del servei

L'Escola Municipal de Música Torre Balada és un centre públic de titularitat
municipal, oficialment reconegut pel Departament d'Educació de la Generalitat de
Catalunya. Facilita formació musical en diversos plans d'estudis, que tenen
estructures diferenciades però permeten la continuïtat de la formació de l'alumne/a
ininterrompudament des dels tres anys.

Els programes que s’ofereixen a l’escola són:

Activitats:

Audicions – Concerts – Col·laboració amb activitats culturals – Intercanvis amb
escoles de música – Participació en trobades de joves músics europeus

Mòduls a la carta

Participa dels grups i combos de l’escola:

Combos de rock, latin i jazz
Grup de Música de cambra
Grup de guitarres
Grup de vent
Grup de corda
Grup de corda sènior
Grup de folk
Big Band
Cor gòspel per a majors de 18 anys
Cor Happy rock (a partir dels 14 anys)

I per als infants

Instruments que podràs aprendre a tocar: violí, piano, piano modern, violoncel,
flauta travessera, clarinet, saxo, guitarra, guitarra flamenca, trompeta, guitarra,
guitarra elèctrica, baix elèctric, contrabaix, bateria.

A qui es dirigeix

A tota la ciutadania a partir dels 3 anys.

Regidoria responsable

Regidoria d’Educació, Formació i Ocupació

Forma de gestió

file:///
/14374/equipament/331/


Directa

Canals per accedir al servei

Presencial: Escola Municipal de Música Torre Balada

Preu

Ho podeu consultar a la normativa vigent

Condicions d’accés

Cal estar inscrit a l’Escola Municipal de Música Torre Balada

Ajuda'ns a millorar

Fes arribar a l'Ajuntament les teves consultes, queixes i suggeriments sobre
qualsevol tema municipal.

Per internet: podeu accedir-hi fàcilment fent clic aquí.

Presencial:Escola Municipal de Música Torre Balada

Compromissos

Aconseguir un clima d’aprenentatge i de treball basat en el respecte, i que
sigui avalat pel RRI
Facilitar l´accés als estudis musicals i la seva realització a tota la població en
general i en particular a la població infantil.
Desenvolupar una estructura que faciliti al màxim a l´alumnat la realització
dels estudis musicals amb simultaneïtat amb els de règim general optimitzant
les possibilitats legals existents en cada moment.
Desenvolupar en l´alumnat la capacitat d’organitzar-se en grups i de gestionar
projectes conjuntament.
Desenvolupar en l´alumnat la capacitat d’experimentar sentiments de
pertinença al grup i a la col·lectivitat que és l’escola.
Facilitar i propiciar l´ús de les instal·lacions, materials, recursos i serveis de
l’escola a tota la comunitat educativa.
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