La sala és un meravellós espai per a la música i està dissenyat per l'enginyer de
soHigini Arau, conegut per la reconstrucció del Gran Teatre del Liceu i pel .
_____________________________________________________________________

El Musical és un centre privat d’educació i recerca musical, autoritzat pel Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya com a:
Escola de Música de Bellaterra
(Decret: EDU/1992/2007 d’11 de juny. DOGC núm. 4917 de 3.7.2007)
Conservatori Privat de Grau Professional de música
(Decret: EDC/1619/2006 de 2 de maig. DOGC núm. 4641 de 25.5.2006)
Amb més de 25 anys d’experiència en el món de l’educació i la música i amb un sòlid i
valuós equip de professionals, hem elaborat un projecte educatiu adaptat als diferents
perfils, interessos i edats dels alumnes, intentant sempre transmetre l’amor a la música,
a les persones i a la feina ben feta.
Els ensenyaments que s’imparteixen a El Musical engloben un ventall molt ampli de
possibilitats i estan dividits en tres grans àrees:
ÀREA D’ENSENYAMENTS NO REGLATS:
[ Des de la gestació i sense límit d’edat ]
•

ESCOLA DE MÚSICA I DANSA

Iniciació a la música:
 Programa d’embarassades i nadons (de 4 a 16 mesos).
 Programes d’1 a 6 anys.
o Nivell elemental: ensenyaments no reglats a partir dels 7 anys i adults.
o Nivell mig: ensenyaments no reglats, una vegada assolit els
ensenyaments propis de nivell elemental i sense límit d’edat. Tria lliure
d'assignatures.
o

ÀREA D’ENSENYAMENTS REGLATS:
[ A partir dels 11 anys ]

•

CONSERVATORI DE GRAU PROFESSIONAL DE MÚSICA:

ensenyaments reglats. S’hi
accedeix a partir d’una prova d’accés i donen pas a una titulació oficial.

ÀREA DE SUPORT ALS PROFESSIONALS DEL SECTOR:
•

FORMACIÓ CONTINUADA: per a professionals dels sector de la música i

l’educació. Les activitats (seminaris, cursos, grups de treball...) estan en
tràmit de reconeixement per part del Departament d’Educació, segons
l’Ordre del 7 de setembre de 1994, per la qual s’estableixen els requisits i
els procediments per reconèixer activitats de formació permanent adreçades
al professorat (DOGC núm. 1951 – 23.09.1994). Pots consultar aquí les
activitats de formació.

TALLER DE MUSICOTERÀPIA PER A EMBARASSADES: (si et vols inscriure
clica aquí)
MÚSICA ABANS DE NÉIXER

Taller dirigit a futures mares i parelles que vulguin mitjançant la música, enfortir el
vincle i la comunicació amb el futur nadó durant l’embaràs.
Classes practiques on es fa un treball especific basat en exercicis de veu, relaxació i
moviment.

TALLER DE MÚSICA PER A NADONS:
4 MESOS FINS QUE CAMINEN (Descarrega el PDF de la

TALLER PER NADONS A PARTIR DE

reunió informativa)

Proposta per iniciar als més petits en el món sonor i musical de la mà dels seus
pares i/o mares.
Aquestes sessions, estan pensades per a nadons des dels 4 mesos fins que caminen
i pretenen gaudir de la música en família. Són tallers de descoberta del cos i la veu
a través de la música, el joc i l’experimentació i, potencien la comunicació afectiva
entre pares i fills.
Pots accedir al Grau Superior de Música sense haver cursat el Grau Professional
de música abans ja que s'hi accedeix a través d'una prova d'accés; però tingues en
compte que els estudis de Grau Professional estan pensats per a preparar tots
aquells alumnes que, si volen, tinguin la opció de cursar estudis superiors. Quan
acabes sisè de Grau professional estàs preparat per presentar-te a les proves de
Grau Superiora l'ESMUC o el Liceu si ho vols.
El Musical també ofereix la possibilitat a tots aquells joves o adults que no tinguin

disponibilitat horària per cursar estudis de Grau Professional d'apuntar-se al Musical
per cursar estudis de Nivell Mig o bé directament de preparació a les proves de
Grau Superior.

