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Dilluns s'obre el termini de preinscripció del curs 2004-2005 de
l'Escola Municipal de Música Torre Balada

Dijous 13 de maig de 2004
El proper dilluns, 17 de maig, s'obre el termini de preinscripció del curs 2004-2005
de l'Escola Municipal de Música Torre Balada, que s'allargarà fins el 28 de maig. La
Regidoria d'Ensenyament de l'Ajuntament de Castellar ha fet arribar en els darrers
dies, tota la informació pertinent a tots els infants escolaritats del municipi entre els
5 i els 12 anys. També s'ha informat als alumnes de l'Escola El Casal i l'Institut de
Castellar. L'Escola de Música impartirà diferents cursos. D'una banda, el nivell
d'Iniciació s'adreça a infants d'entre 5 a 7 anys. Els infants de 5 anys fan
sensibilització i ritme musical; i els infants de 6 i 7 anys fan la roda d'instruments,
que els permet tenir contacte amb tots els instruments, perquè valorin quin els hi
agrada més. D'altra banda, pels infants majors de 8 anys, hi ha el nivell elemental,
en el què s'imparteix primer, segon, tercer i quart curs, de llenguatge musical i
instrument. Pel que fa als instruments, es pot aprendre a tocar el violí, violoncel,
piano, guitarra, flauta travessera, clarinet, saxòfon i trompeta. Una vegada superat el
quart curs del nivell elemental, el centre imparteix un curs de preparació per accedir
a Grau Mitjà, que es podrà cursar a la mateixa escola o bé al Conservatori. En
aquest sentit, l'Escola de Música imparteix el primer cicle de Grau Mitjà, que consta
de dos cursos. Torre Balada també imparteix des del curs passat, diferents mòduls:
cant coral, harmonia, història de la música i audició, teoria i dictat, solfeig i ritme,
composició, repertori d'un instrument, orquestra i cambra, i l'aula de música
moderna. I finalment, també imparteix cursos per adults. La tramitació de la pre-
inscripció es pot fer des del 17 i fins el 28 de maig, a la mateixa Escola de Música,
de 16.00 h a 21.00 h. La publicació de la llista d'alumnes admesos es farà pública el
4 de juny. Després del 7 a l'11 de juny, s'obrirà el període de reclamacions, i la llista
definitiva es publicarà el 17 de juny. Finalment, el procés de matriculació serà del
21 al 23 de juny, el dilluns, dimarts i dimecres de 15.30 h a 20.00 h i el dimecres
també de 10.00 h a 12.30 h.
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