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Audicions, jocs, ritmes, cançons i 
moviment corporal per als més 
petits. Aquestes aules s'estructuren 
en diversos grups:

AULA DE
SENSIBILITZACIÓ 
MUSICAL

P3 SENSIBILITZACIÓ MUSICAL

Nens i nenes de 3 a 4 anys
Dia: a determinar
Horari: de 17.30 a 18.30 h

 

P4 SENSIBILITZACIÓ MUSICAL

Nens i nenes de 4 a 5 anys
Dia: a determinar
Horari: de 17.30 a 18.30 h

P5 SENSIBILITZACIÓ MUSICAL

S'introdueix el nen o la nena en el món 
sensorial de la música.

Nens i nenes de 6 a 7 anys
Dia: dilluns

Nens i nenes de 5 a 6 anys
Dia: dimecres
Horari: de 17.30 a 18.30 h

 

INICIACIÓ MUSICAL

Es continua amb el treball auditiu, 
rítmic, cançó... Es tracten els elements 
més bàsics del llenguatge musical i 
s'inicia la roda d'instruments, a través 
de la qual els alumnes prenen contacte 
amb els instruments que podran 
estudiar a partir del curs.

Horari: de 17.30 a 18.30 h



NIVELL
ELEMENTAL

1 hora i mitja setmanal de llenguatge 
musical i cant coral i mitja hora 
d'instrument individual.

Nens i nenes a partir de 10 anys
Dia: divendres
Horari: a determinar
 

PRIMER
2 hores setmanals de llenguatge 
musical i cant coral i tres quarts d'hora 
d'instrument individual.

Horari: de 17.30 a 18.30 h 
(cant coral, divendres de 18 a 18.30 h)

INICIACIÓ A PARTIR 
DE 10 ANYS
Curs adaptat a nois i noies que volen 
començar o seguir els estudis musicals 
en edat més avançada. L'alumne/a pot 
escollir l'aprenentatge d'un instrument.

Nens i nenes de 9 a 10 anys
Dies: dimecres i divendres

SEGON
2 hores setmanals de llenguatge 
musical i cant coral i 1 hora 
d'instrument individual.

Nens i nenes de 10 a 11 anys
Dies: dimecres i divendres
Horari: dimecres, de 18.30 a 19.30 h i 
divendres, de 18 a 19 h 
(cant coral, de 18 a 18.30 h)

1 hora i mitja setmanal de llenguatge 
musical i cant coral i mitja hora 
d'instrument individual.

Nens i nenes de 7 a 8 anys
Dia: dilluns
Horari: de 17.30 a 19 h 

Nens i nenes de 8 a 9 anys
Dia: dijous
Horari: de 18.30 a 20 h 

PREPARATORI I
S'imparteix el coneixement del 
llenguatge musical i l'alumne/a escull 
un instrument i en comença 
l'aprenentatge de forma individual.

1 hora i mitja setmanal de llenguatge 
musical i cant coral i tres quarts d'hora 
d'instrument individual.

(cant coral, de 18.30 a 19 h)

(cant coral, de 18.30 a 19 h)

PREPARATORI II
S'imparteix el coneixement i ampliació 
del llenguatge musical i l'alumne/a 
continua amb l'aprenentatge de 
l'instrument.



(cant coral, dijous de 18.30 a 19 h)
 

QUART
Llenguatge musical, informàtica 
musical, audició i cant coral o combo 
(opcional) i 1 hora setmanal 
d'instrument individual.

TERCER
2 hores setmanals de llenguatge 
musical i cant coral i 1 hora 
d'instrument individual. Combo 
(opcional).

Nens i nenes d’11 a 12 anys
Dies: dimarts i dijous
Horari: de 18 a 19 h 

Nens i nenes de 12 a 13 anys
Dia: dimarts
Horari: de 18.30 a 20.45 h 

Llenguatge musical, informàtica 
musical, cant coral o combo (opcional) 
i 1 hora setmanal d'instrument 
individual.

(audició, de 18.30 a 19 h; informàtica 
musical, de 20.15 a 20.45 h)

PRIMER
Adreçat a tots els alumnes que han 
superat la prova de preparació i que 
no segueixen els estudis al 
Conservatori de Música de Girona.

Dia: dilluns
Horari: de 17.15 a 18.30 h (cant coral, 
opcional, de 18.30 a 19 h)

NIVELL
MITJÀ

Dia: a determinar
Horari: a deterrminar

A JOVES
Adreçada als joves que, sense 
coneixements musicals, volen 
endinsar-se en el món de la música, o 
bé que tenen coneixements bàsics de 
llenguatge musical o d'un instrument, 
però que no volen continuar amb el 
nivell mitjà o superior.

1 hora setmanal de llenguatge musical i 
d'instrument. Classes individualitzades.

SEGON
Adreçat a tots els alumnes que han 
superat la prova de preparació i que 
no segueixen els estudis al 
Conservatori de Música de Girona.

MÚSICA PER 

De 16 a 29 anys
 

MÚSICA PER 
A ADULTS
Adreçada a totes aquelles persones 
adultes amb coneixements musicals o 
sense, però que tenen inquietuds vers 
la música. S'imparteixen classes de 
llenguatge musical per a adults o 
qualsevol dels instruments que els 
interessin.

Combo (opcional).

Llenguatge musical, informàtica 
musical, cant coral o combo (opcional) 
i 1 hora setmanal d'instrument 
individual.

1 hora setmanal de llenguatge musical i 
d'instrument. Classes individualitzades. 
Combo (opcional).

Més de 30 anys

FORMACIÓ
TRANSVERSAL



JOVE ORQUESTRA 
DE CASSÀ (JOC)
La JOC aplega joves de Cassà de la 
Selva i rodalia i el seu repertori musical 
abraça des de la música barroca fins a 
la música actual, amb arranjaments 
adients a les necessitats de la 
formació.

Secció joves, de 21 a 23 h

Dia: divendres
Horaris: 

ORQUESTRA DE 
GUITARRES
Agrupació musical per a tots els 
alumnes de guitarra clàssica, sigui quin 
sigui el seu nivell, en la que es disposen 
en diferents rols d'acompanyament i 
melodia, interpretant repertoris de 
varis estils i èpoques per crear una 
textura de corda singular. S'integra així 
la guitarra clàssica en un conjunt 
instrumental per fomentar la pràctica i 
l'experiència per l'alumnat de tocar en 
grup.
Assaig: 1 hora setmanal

Dia: a determinar
Horari: a determinar

L'aprenentatge orquestral va dirigit a 
joves instrumentistes de corda i vent 
simfònic de nivell elemental i mitjà.
Assaig: 1 hora setmanal

Secció inicis, de 19.30 a 20.30 hDia: dimecres
Horari: a determinar

ASSAC STREET BAND
(BANDA)
Es farà treball en conjunt amb els 
alumnes d'instruments de vent i 
percussió per tal d'interpretar música 
al carrer en diferents cites durant l'any, 
en les quals pugui ser adient la 
participació de la banda. Es potenciarà 
el gaudi de tocar en grup així com 
interpretar música de forma solidària 
amb els companys.

Dia: dimecres
Horari: a determinar

Assaig: 1 hora setmanal

COMBO
Adreçat als alumnes a partir de tercer 
de nivell elemental d'instrument. El 
combo és una agrupació instrumental 
per poder interpretar tot tipus de 
música. La idea és posar en pràctica, 
juntament amb altres companys, els 
coneixements que es van adquirint a 
les classes de llenguatge musical i a les 
classes d'instrument individualitzat, 
mitjançant la tècnica, la lectura, la 
improvisació i l'adaptació als diferents 
estils.

AGRUPACIONS
MUSICALS

Cal tenir coneixements musicals. 

Dies: dilluns o dimarts
Horari: dilluns, de 17.30 a 18.30 h i 
dimarts, de 20.15 a 21.45 h

Es treballarà l'edició de partitures i 
també altres aspectes, com gravacions 
o muntatges musicals, i s'utilitzarà com 
a eina l'ordinador i el software 
específic de cada activitat.

INFORMÀTICA MUSICAL



Es requereix un mínim d'inscrits perquè 
els cursos es puguin dur a terme.

HORARIS
Els horaris de llenguatge musical són 
els que us presentem de cada curs, 
però poden estar subjectes a canvis en 
funció de les matriculacions definitives. 

CURS*    DIA HORA

Sensibilització – P3  a determinar 17.30 – 18.30 h

Sensibilització – P4  a determinar 17.30 – 18.30 h

Sensibilització – P5  dimecres 17.30 – 18.30 h

Iniciació musical (6-7 anys) dilluns 17.30 – 18.30 h

Preparatori I (7-8 anys)  dilluns 17.30 – 19 h 

Segon (10-11 anys)   dimecres 18.30 – 19.30 h 

Tercer    dimarts i dijous 18 – 19 h 

Quart    dimarts 18.30 – 20.45 h

iniciació (+ 10 anys)  divendres a determinar

    divendres 18 – 19 h

Preparatori II (8-9 anys)  dijous 18.30 – 20 h

Primer (9-10 anys)   dimecres i divendres 17.30 – 18.30 h 

Informàtica musical  dilluns a determinar

Jove Orquestra de Cassà  divendres 19.30 – 20.30 h  |  21 – 23 h

Assac Street Band  dimecres a determinar

Combo    dimecres a determinar

2n nivell mitjà   a determinar a determinar

1r nivell mitjà   dilluns 17.15 – 18.30 h

PROFESSORAT

   Anna Castells

Primer Nivell Mitjà  Xavier Viñas

   Mireia Carreras

   Concepció Planas
Quart d’Elemental  Xavier Viñas

Primer d'Elemental  Ruben López 
   Aida Hospital

P3   Queralt García
P4   Queralt García

P 5   Aida Hospital
Iniciació Musical  Aida Hospital
Preparatori I  Concepció Planas
Preparatori II  Concepció Planas

   Aida Hospital
   Concepció Planas
Segon d'Elemental  Xavier Viñas

   Concepció Planas
Tercer d’Elemental  Xavier Viñas

  Nadia Bosch

Piano  Xavier Viñas

  Concepció Planas

Bateria  Aniol Miró

Violoncel  Queralt García

  Ruben López

Clarinet  Lluís Casanovas

Combos i Banda Robert Gázquez

  Aida Hospital

Violí  Mireia Carreras

Flauta, tenora, tible i saxo Conrad Rafart

  Mireia Carreras  

Trombó i fagot Enrique Santamaría

Cant  Elena Martinell
Teclats  Xavier Viñas

Trompeta Joan Remacha

Guit. elèc. i baix Carles Serra

Guitarra  Toni Vega
  Concepció Planas



• A l'import de la matrícula no se li 
apliquen descomptes 
• L'abonament de la matrícula afecta 
exalumnes i alumnes nous.

TAULA DE PREUS
• L'import de la matrícula inclou assegurança, 
material i llibres de llenguatge musical.
• L'import cobrat de la matrícula no serà 
retornable en cap cas.

    44 €�(1 h)

LLM per a joves i adults  49 €  44 � (1 h)  41 � (1 h)

Grau mitjà   52 €  55 � (1 h)  52 � (1 h)  

Música per a joves (ind.)  89 € (1 h) / 79 €� (3/4 h) / 55 € (1/2 h)

Música per a joves (duet)  55 € (1 h)

Música per a adults (ind.)  92 € (1 h) / 80 € (3/4 h) / 65 € (1/2 h)

Combo    Gratuït per als alumnes que ja cursen instrument a

     l'escola (a partir de 3r)

Música per a joves (trio)   45 € (1 h)

Quart    49 €  44 � (1 h)  41 � (1 h)

Música per a adults (duet) 57 € (1 h)

Sensibilització – P5  28 €  -  -

Sensibilització – P4  28 €  -  -

        (preu per a cada instrument)

Preparatori II   33 €  39 � (3/4 h)  36 � (3/4 h)

Sensibilització – P3  28 €  -  -

Primer    41  €  39 � (3/4 h)  36 � (3/4 h)

Segon    49 €  44 � (1 h)  41 � (1 h)

Preparatori I   31  €  28 � (1/2 h)  25 � (1/2 h)

Iniciació (+ 10 anys)  33 €  28 � (1/2 h)  25 � (1/2 h)

Tercer    49 €  44 � (1 h)  41 � (1 h)

Iniciació musical   30 €  -  -

CURS    LLM  INSTRUMENT  DOS INSTRUMENTS

MATRÍCULA: 70 €

Contrabaix, fiscorn, flabiol, tible, teno-
ra, trombó i trompeta.

S'aplica un 25� de descompte sobre 
els preus ordinaris en el cas d'escollir 
un dels instruments de cobla següents 
(com a primer o segon instrument):

I s'aplica un 10� de descompte sobre 
els preus ordinaris en el cas d'escollir 
un dels instruments de la llista següent 
(com a primer o segon instrument): 

DESCOMPTES

Fagot, oboè, viola i violoncel.

TRIA D’INSTRUMENTS
El Centre Cultural Sala Galà disposa de 
professorat preparat i qualificat per 
portar a terme tots els cursos i 
activitats que l'escola programa, així 
com l'ensenyament dels diferents 
instruments. Els instruments que es 
poden escollir són els següents:

Acordió diatònic, baix, bateria/percus-
sió, clarinet, flauta dolça, flauta 
travessera, guitarra clàssica, guitarra 
elèctrica, piano, saxòfon, teclat i violí.



• 6 i 7 de setembre: 

Els torns per a la selecció de l'horari 
d'instrument s'atorgaran a través d'un 
sorteig que seguirà el calendari 
següent:

Disponibles els resultats del sorteig 
amb l'assignació de dia i hora per a la 
tria d'instruments (publicats a la 
pàgina web www.salagala.cat i a la 
cartellera exterior del Centre).

Tria d'horari d'instrument.

• 2 d'agost: 
Sorteig per atorgar els torns de 
selecció de l'horari d'instruments.

Les inscripcions que es realitzin a 
partir del 31 de juliol escolliran horari 
d'instrument per ordre d'inscripció a 
partir del 8 de setembre (no escau el 
sorteig).

HORARIS D'INSTRUMENT:

Preinscripcions i matriculacions a 
http://inscripcions.salagala.cat

L'elecció dels horaris dels diferents 
instruments per al curs 2021/2022 es 
farà el dilluns 6 i dimarts 7 de 
setembre, de 16 a 20 h.

• Del 5 al 31 de juliol: 

• 3 d'agost: 

PREINSCRIPCIONS DEL 
5 AL 31 DE JULIOL DE 2021

REUNIÓ INFORMATIVA: 
Dimarts 7 de setembre, a les 20 h, al 
Centre Cultural Sala Galà
INICI DEL CURS: 
Dijous 13 de setembre de 2021*
*La quota del mes de setembre serà la 
meitat del preu indicat en cada curs a 
l'Escola de Música Pere Mercader.
CLOENDA DEL CURS: 
Dimecres 22 de juny de 2022
Alumnes nous de llenguatge musical: 
Per a alumnes nous o bé que han 
cursat estudis en altres centres de 
música, es farà una petita prova de 
nivell per avaluar a quin curs han de 
continuar els estudis musicals. Cal 
demanar hora i portar els llibres o el 
material utilitzats fins ara.
Informes: 
El mes de febrer es lliurarà un informe 
de seguiment i el mes de juny, un 
informe final. Així mateix, el professor / 
coordinador de l'aula informarà 
individualment totes les famílies que 
ho desitgin sobre l'aprenentatge del 
seu fill.
Assistència: 
Si el professor de llenguatge musical 
no pot impartir la classe per algun 
motiu justificat, l'Escola ha de facilitar, 
el mateix dia, un professor substitut o 
bé gestionar la recuperació de la 
classe.
Si un alumne falta a classe d'instru-
ment, la classe no es recuperarà; si és 
el professor qui no hi pot assistir, 
llavors es fixa la data i l'hora de 
recuperació.
Al llarg del curs es realitzen activitats 
diverses com concerts didàctics, cicles 
de música i audicions d'alumnes.

INSCRIPCIONS I 
MATRICULACIONS



INFORMACIÓ
GENERAL

10% DE DESCOMPTE

• Dos germans (menors de 18 anys) 
inscrits en activitats de l’Escola de 
Música. Descompte en ambdues 
activitats

MATRÍCULA
Matrícula Escola de Música Pere 
Mercader: 70 €
• L’import de la matrícula inclou asse-
gurança, material i llibres de 
llenguatge musical.
• L’import cobrat de la matrícula no 
serà retornable en cap cas.
• A l’import de la matrícula no se li 
apliquen descomptes.
• L’abonament de la matrícula afecta 
exalumnes i alumnes nous.
• El cobrament de la matrícula 
s'efectuarà per domiciliació bancària a 
través de XALOC.

DESCOMPTES
Aplicables als cursos organitzats pel 
Centre Cultural Sala Galà i l’Ajuntament 
de Cassà:

• Família nombrosa/monoparental
• Persones en situació d’atur
• Persones amb discapacitat (amb 
targeta acreditativa de la discapacitat)
• Jubilats
• Titulars del Carnet Cassà Jove

• Persones que s’inscriguin en dues o 
més activitats del Centre Cultural Sala 
Galà. Descompte en cada activitat
• Cursos anuals (realitzant el 
pagament d’un sol cop abans de l’inici
de l’activitat)

Tots els descomptes s’han de sol·licitar 
un cop es formalitza la inscripció i cal 
aportar la documentació que justifica
la situació en cada cas. Cada sol·lici-
tant només pot acollir-se a un 
descompte.

Es donarà suport a totes les persones 
que ho sol·licitin des del Centre Cultural 
Sala Galà. 

• Qualsevol baixa dels alumnes s'haurà 
de comunicar anticipadament per 
escrit mitjançant el model que es 
facilitarà a través del punt d'informació 
del Centre Cultural Sala Galà abans del 
dia 25 del mes en curs, i amb efecte al 
mes següent.

Festa Major de Cassà (festius locals): 
13 i 14 de juny de 2022

http://inscripcions.salagala.cat

del 23 de desembre de 2021 al 

BAIXES DELS ALUMNES

• La manca d'aquesta comunicació 
serà motiu suficient per no considerar 
la baixa degudament formalitzada.

CALENDARI

11 d'octubre i 7 de desembre de 2021 i 
25 de febrer de 2022

Vacances de Nadal: 

Festius de lliure elecció locals: 

TOTES LES INSCRIPCIONS ES 
FORMALITZEN EN LÍNIA

Les activitats del Centre Cultural Sala 
Galà segueixen el calendari escolar pel 
que fa a dies lectius i de vacances.

ambdós inclosos

INSCRIPCIONS

de l'11 al 18 d'abril de 2022, 

7 de gener de 2022
Vacances de Setmana Santa: 

A principi de curs s'entregarà el 
calendari escolar a tots els alumnes de 
l'Escola de Música Pere Mercader.



INFORMACIÓ
GENERAL

COBRAMENT DE LES QUOTES 

En cas que estigueu interessats en 
algun curs però els horaris no s'adaptin 
a les vostres necessitats, poseu-vos en 
contacte amb el Centre Cultural Sala 
Galà per tal de comunicar-ho i busca-
rem la millor manera de resoldre-ho.

Si es vol fer una classe de prova gra-
tuïta per conèixer millor el contingut de 
cada curs, es pot demanar hora al punt 
d'informació del Centre Cultural Sala 
Galà.

• El pagament de les activitats és 
mensual (a exempció dels casos 
especificats).

• Les activitats d'un sol dia es paguen 
íntegrament abans de l'inici de 
l'activitat.

NOTES SOBRE EL 

• Qualsevol modificació de les dades 
personals i/o les condicions de 
l'activitat on l'alumne estigui inscrit 
que generi una modificació en la quota 
ha de ser notificada al punt 
d'informació del Centre Cultural Sala 
Galà abans del dia 24 del mes en curs 
per a la seva aplicació el mes següent. 
En cas contrari no es podrà garantir la 
modificació en el termini establert.

• La domiciliació es realitza durant el 
mes en curs i no varia segons 
calendari escolar.

És necessari un mínim d'alumnes ins-
crits per a les activitats i totes comp-
ten amb places limitades.

L'organització es reserva el dret 
d'anul·lar o modificar les activitats si 
així ho requereixen les circumstàncies. 

INFORMACIÓ BÀSICA 

Ajuntament de Cassà de la Selva.
Responsable del tractament: 

SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

Organització de les activitats culturals 
i cursos convocats per l'Ajuntament de 
Cassà de la Selva.

Consentiment de la persona que 
s'inscriu i prestació del servei.

Drets de les persones interessades: 
Es poden exercir els drets d'accés, 
rectificació, supressió, oposició al 
tractament i sol·licitud de la limitació 
del tractament adreçant-se a 
l'Ajuntament de Cassà de la Selva.

Destinataris: 

Finalitat: 

Dimarts, dimecres i dijous, de 9 a 12 h
De dilluns a divendres, de 16 a 20 h

HORARIS PUNT D’INFORMACIÓ

Legitimació: 

Les dades no es comuniquen a altres 
persones. En el cas de necessitar 
contractar una assegurança les dades 
es comunicaran a la companyia 
asseguradora.



www.salagala.cat

CENTRE CULTURAL 

SALA GALÀ
C. del Molí, 9 | 17244 Cassà de la Selva 

Tel. 972 46 28 20 
info@salagala.cat 

musica@salagala.cat
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