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de música 

 

  

Conservatori Municipal de Música de Manresa        Matrícula curs 2019-20                     Expedient: _______                          
                                                                                                                

  

 

Alumne/a:  Nom _______________________  Cognoms _____________________________________________   

Estudis 2019-20         Grau Professional      

 

 

 
ASSIGNATURES COMUNES (/optatives) 
 
Especialitat (Instrument): __________________ 

Curs 1  2  3  4  5  6 

 

Llenguatge musical 1  2  3  4  Llenguatge musical modern (4t)  

Harmonia Clàssica 1  2                    Harmonia Moderna 1  2 

 
Grups de llenguatge musical o harmonia 
 
Marca com a mínim 2 grups, 3 si és possible, posant 
un 1 al que et sigui preferent, un 2 al següent, etc. 
 
A ___     B___     C___     D___ 
 
Es farà el possible per poder acceptar l’alumne/a en el grup que 
té opció preferent, tot i que dependrà de la disponibilitat de les 
places 

 

 
ASSIGNATURES D’ESPECIALITAT (/optatives) 
 
Conjunt instrumental gran: 

 Orquestra simfònica            Orquestra juvenil            Banda simfònica            Banda infantil            Big-Band 

 
Conjunt vocal: 

 Cor de cambra                    Cor juvenil                      Grup vocal modern _________________(“Belt”...) 
 
Conjunt instrumental reduït: 
 Música de cambra     Combo ___________________(“Jazz”, “Fusió”...)    Grup/Orquestra de __________________(“Saxos”, “Guitarres”...) 

 
Pianistes/Guitarristes:                                                                                      Cantants: 

Acompanyament  5è  6è     Conjunt de pianos  3r  4t                      Interpretació i escena             Idiomes aplicats al cant 

 

 
ASSIGNATURES OPTATIVES 

Història de la Música (obligatori a 5è) 1A   1B    2 

 Composició 

 Educació corporal 

 Eines d’anàlisi i tècniques de percepció auditiva 

 Entrenament auditiu 

 Història de l’òpera 

 

 
 Idiomes aplicats al cant 

 Introducció al jazz 

 Instrument complementari: __________________ 

 Ioga per a músics 

Música i noves tecnologies: 1    2  

 Percussió complementària 

 Repertori pianístic del segle XX 
 

    Germans, pares o tutors que estudiïn o treballin al centre         Família nombrosa/monopartental                                     

INSTITUT/ESCOLA 19-20: _________________________________________________________________________________________ 
 

Observacions: ___________________________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Data:____________________________     

Signatura de l’alumne/a, pare/mare, tutor/a          

http://www.manresa.cat/
http://www.manresa.cat/rgpd

