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1. L’ESCOLA DE MÚSICA 

 
L’Escola de Música Pitus i Flautes neix de        
la mà d’alguns músics de la comarca       
motivats per crear un espai     
d’aprenentatge musical obert, creatiu i     
dinàmic al servei de nens i nenes       
interessats en aprendre i compartir la      
música. La filosofia educativa de l’escola      
es basa en que l’aprenentatge musical      
rau en la diversió i l’enriquiment      
personal. La música és una eina per       
passar-ho bé i compartir moments i      
vivències. Basant-nos en aquesta    
premissa la tècnica i el coneixement sobre       
la música s’assimilen còmodament i amb      
passió, ja que la música, per davant de        
tot, cal viure-la. 
 

2. PROPOSTES EDUCATIVES 
 
Sensibilització musical per a P3, P4      
i P5 
 
Vols que el fill/a gaudeixi cantant i       
ballant? És un/a potencial artista? En      
aquest rang d’edat es treballa el ritme, el        
cant i l’expressió artística a partir de       
jocs i cançons. Ens centrem en explorar,       
conèixer i experimentar les possibilitats     
que ofereix la música des de la veu, el         
cos, els sons, els objectes, els jocs, els        
instruments... Potenciem la creativitat    
dels les alumnes per viure la música       
com una eina per a divertir-nos tot       
cantant, ballant i jugant.  
 
Sensibilització musical per a 1er  
 
Vols veure les habilitats artístiques del      
teu fill/a? Superada l’etapa d’educació     
infantil continuem treballant la música a      
partir de jocs i cançons, però introduint la        
pràctica amb instruments com els     

boomwhackers, el xilòfon o la percussió.      
Continuarem explorant el ritme, el cant,      
l’harmonia i l’expressió artística tot     
cantant, ballant i jugant. Es potenciarà la       
creativitat, la sensibilitat musical i les      
múltiples formes d’expressió artística que     
té la música per així oferir als alumnes        
una visió molt amplia de les      
possibilitats que ofereix la musica. 
 
Guitarra nivell Iniciació  
 
Tens un futur guitarrista a casa i no ho         
saps? En aquesta primera etapa es      
treballa el gust per a l’instrument,      
entenent que la guitarra pot convertir-se      
en una eina per passar-s’ho bé i       
compartir grans moments amb    
companys i familiars. Ens endinsarem al      
món de les melodies a partir de cançons        
modernes i divertides, tot treballant la      
oïda, la intuïció musical i el ritme.       
Coneixerem multitud d’artistes del món de      
la música i ens ho passarem bé mentre        
ens convertim en grans músics. 
 
Guitarra nivell Avançat  
 
Vols veure com el teu fill/a es       
converteix en un músic de veritat? Ara       
que ja coneixem les notes i el so de la          
guitarra continuarem descobrint nous    
artistes, estils musicals diferents i     
introduint-nos al món dels acords.     
Buscarem noves formes de tocar la      
guitarra partint del mateix criteri: la      
guitarra com a eina de diversió i expressió        
artística. Ens centrarem tambe en     
l’aprenentatge de noves tècniques de     
rascat i puntejat, escales i acords més       
complexes, així com en l'exploració de la       
creativitat pròpia de cada alumne.     
L’objectiu és passar grans estones mentre      
assolim coneixements i tècniques que     
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permeten a l’alumnat tenir autonomia     
amb una guitarra per tocar allò que li        
vingui de gust. 
 
Cant Coral (de 2n fins a 6è) 
 
La veu és un instrument que tots tenim al         
nostre cos. Amb el Cant Coral      
aprendrem a cantar tot fent jocs i cançons       
divertides, fent de la música una eina per     
passar-nos-ho bé amb els companys i la       
família. Ens convertirem en un cor a l'estil        
"Oh happy day!" fent servir la veu i el cos          
per dissenyar un espectacle com els de       
Broadway. 
 
Grup de Percussió (de 2n fins a 6è) 
 
La percussió és accessible per tots els       
nens i nenes. És una gran forma de        
treballar el ritme i la musicalitat tot       
canalitzant la nostra energia en     
instruments d'origen tribal. Dissenyarem    
un espectacle propi que recordarà a les       
xarangues i les batucades de carrer tot       
gaudint de la música en grup. 
 
 
 
 
 

3. DISPONIBILITAT  
 
Els serveis extraescolars s’ofereixen en: 
 
✔ Horari de migdia (entre 12:30h i      

15h). 
 

✔ Horari de tarda (un cop finalitzada      
la jornada escolar). 

 
4. FACTURACIÓ 

 
El preu per activitat i alumne és de 25 € al           
mes per a totes les activitats      
d’extraescolars. Per tal d’obrir un grup cal       
ser 6 alumnes com a mínim per poder        
realitzar l’activitat correctament. Matrícula    
per tot el curs de 10€. 
 
Formes de pagament: 
 
✔ Domicialització Bancària a l’AMPA,    

AMIPA, AFA o entitat interessada. 
 

✔ Domicialització Bancària als   
alumnes. 

 
MÉS INFORMACIÓ: 
 
escola@pitusiflautes.com 
www.pitusiflautes.com 
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