
ESCOLA DE MÚSICA CEM - Montcau La Mola
Curs 2022/2023

El  CEM, Centre d’Educació  Musical  de  Terrassa,  és  una Escola de Música i  Centre
d’Ensenyaments  Artístics Professionals  de Música d’iniciativa privada,  fundada l’any
1980 i gestionada per professionals de la música i de la pedagogia musical, moguts per
un afany de servei a la música i a l’educació. Compta amb l’autorització del
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya amb el número 08042524.

En aquests anys de labor pedagògica, el CEM s’ha consolidat com una de les Escoles de
Música capdavanteres en el nostre país pel que fa a la pedagogia musical i la innovació
educativa.

I com ho fem? Posem el  focus  en el treball de l’instrument, tan individualment com
col.lectivament.

Informacions generals:

 L’escola de música està adreçada als alumnes d’infantil des de I5 fins a 6è de
primària i d’ESO fins BATXILLERAT.

 Les classes comencen a l’octubre i es duen a terme en horari de migdia (els
grups i les classes d’instrument s’obriran sempre i quan hi hagi un nombre 
mínim d’alumnes del mateix instrument o nivell).

 La direcció del CEM es reserva el dret de reorganitzar els grups de llenguatge i
instrument si no s’arriba a un mínim d’inscrits del mateix nivell.

 Els alumnes del Montcau podran participar en les activitats que s’organitzen a 
la seu del CEM de Terrassa.

 Les classes d'instrument a partir de 1r, seran una combinació de formats entre
grupal i individual, per tal d'enriquir l'aprenentatge dels alumnes i la seva
motivació.

 Els horaris es comunicaran durant el mes de setembre.

NOVETATS:
 Obrim l’opció de fer llenguatge musical integrat durant la classe 

d’instrument individual.
 Obrim el COR (Vibrem cantant) amb 2 grups, un de petits i l’altra per ESO i 

Batxillerat

INSTRUMENTS

 Piano, violí, violoncel i guitarra
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FULL D’INSCRIPCIÓ 

Escola de Música CEM Montcau La Mola 22/23

  Dades de l’alumne/a

NOM I COGNOMS:

DATA DE NAIXEMENT: LLOC:

ADREÇA: POBLACIÓ:
POSTAL:

CODI

TELÈFONS:
CORREU ELECTRÒNIC:

CURS AL MONTCAU el curs 21/22:

ESTUDIS MUSICALS ANTERIORS:

ES QUEDA A DINAR AL MENJADOR DE L’ ESCOLA? Si No

NIVELLS

I5 “Programa Andante”: Marcar una de les opcions

 A. Grup Sensibilització MÚSICA I MOVIMENT 1h/setm (sense instrument)

B. Grup Sensibilització 1h/setm + Instrument grupal (escollir instrument a sota)

Encerclar     instrument     escollit  : VIOLÍ VIOLONCEL GUITARRA ESPANYOLA

1er i 2n “Programa Allegro”: Marcar les opcions 

Encerclar     Instrument     escollit:   PIANO   VIOLÍ   VIOLONCEL   GUITARRA ESPANYOLA
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A. Instrument individual 30’indiv/40’ grup reduït.

B. Grup Llenguatge Musical 45 min/setm + Instrument 30’ indiv/50´grup reduït

C. ORQUESTRA (oberta a tots els instrumentistes que facin o no, classes de música a 
l'Escola)
D. VIBREM CANTANT (Cor)

mailto:escola@montcaulamola.com


Signatura, nom i DNI del pare/mare/tutor: 

Data de la inscripció:

3r a 6è “Programa Vivace”: Marcar les opcions 

Encerclar     Instrument     escollit:   PIANO   VIOLÍ   VIOLONCEL   GUITARRA ESPANYOLA

ESO i BATXILLERAT “Programa JOVE”: 

A  .                    ORQUESTRA
                Alumnes que portin 3 anys o més tocant un instrument. Indicar l’instrument: ________________  

B.      COR JOVE

COMPLEMENTS: 

Per a més informació podeu contactar amb info@cem.cat
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A. Instrument individual 30’indiv/40’ grup reduït.

B. Grup Llenguatge Musical 45 min/setm + Instrument 30’ indiv/50´grup reduït

C. ORQUESTRA (oberta a tots els instrumentistes que facin o no, classes de música a 
l'Escola)
D. VIBREM CANTANT (Cor)

Segon instrument individual 30min, indicar quin: ________________________

Piano individual 30min (sense llenguatge). A partir de 1r d’ESO.

Piano individual 40min (amb llenguatge integrat). A partir de 1r d’ESO.
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