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PLA FORMATIU AMTP EL TECLER

2019 - 2020 ASSIGNATURES

EDUCACIÓ INFANTIL

P3 Música i Moviment (45min)

SENSIBILITZACIÓ 1 Música i Moviment (45min)  
+ Instrument (25min)  (opcional)SENSIBILITZACIÓ 2

SENSIBILITZACIÓ 3
Música i Moviment (45min) 
+ Roda d’instruments (30min) 
+ Instrument (30min) (opcional

ENSENYAMENT BÀSIC

MÚSICA 1 Llenguatge musical (60min) 
+ Instrument (45min)MÚSICA 2

MÚSICA 3 Llenguatge musical (1,15h) 
+ Conjunt instrumental (60min) 
+ Instrument (45minMÚSICA 4

MÚSICA 5

Llenguatge musical (1,15h) 
+ Conjunt instrumental (60min) 
+ Instrument (45min) 
+ Cançó (30min) 
+ Folklore i Organologia (60min)

MÚSICA 6

Llenguatge musical (1,15h) 
+ Conjunt instrumental (60min) 
+ Instrument (45min) 
+ Cançó (30min) 
+ Dansa (60min)

PAS DE GRAU

Pas de grau (60min) 
+ Context (30min) 
+ Conjunt instrumental (60min) 
+ Instrument (45min) + Cançó (30min)

NIVELL MITJÀ

1r NIVELL 

Harmonia (1,30h) 
+ Conj. instrumental (60min) 
+ Cançó (60min) 
+ Instrument (60min) 
 

+ Història de la música 
(intensiva 12h anuals)

2n NIVELL
+ Formes de la música 
tradicional  
(intensiva 12h anuals)

3r NIVELL + Musicologia  
(intensiva 12h anuals)

4rt NIVELL
+ Didàctica (intensiva 12h 
anuals) + Improvisació 
(intensiva 12h anuals)

5é NIVELL Harmonia (1,30h) + Conjunt instrumental (60min) + 
Instrument (60min) + Anàlisi (60min) + Cambra (30min)6é NIVELL

PLA D’ADULTS EL TECLER
ENSENYAMENT BÀSIC

1r NIVELL 

Llenguatge musical (1,15h) 
+ Instrument (45min) 
+ Conjunt instrumental 
(60min) 
 

+ Folklore  
(intensiva 12h anuals)

2n NIVELL + Dansa  
(intensiva 12h anuals)

3r NIVELL + Organologia  
(intensiva 12h anuals)

4rt NIVELL +Cançó 
 (intensiva 12h anuals)

PAS DE 
GRAU

Pas de grau (60min) + Context (30min) 
+ Conjunt instrumental (60min) 
+ Instrument (45min) + Cançó (30min)

CURS 2019/2020  INFORMACIÓ
LLISTAT D’INSTRUMENTS QUE ES PODEN ESTUDIAR 
A L’AMTP EL TECLER: acordió diatònic, flabiol i 
tamborino, gralla, guitarra, percussió, sac de gemecs, 
tarota, tenora, tible,  trombó, trompeta i violí.

LLOGUER D’INSTRUMENTS: El Tecler disposa d’un 
banc d’instruments. La disponibilitat i el preu del 
lloguer varia segons curs i instrument.

PROFESSORS: Pau Barberà, Montse Blay, Raül 
Contreras, Ada Gasca, Sergi Gonzàlez, Pau Guiu, 
Francina Mercadal, Laia Nomen, Oriol Olivé, Roser 
Olivé, Ma. Antònia Pujol, Montse Terrades, Marc Vall i 
Martí Virgili

- Algunes assignatures es poden moure de curs segons el nombre d’alumnes de 
cada grup.

- Les assignatures intensives de 12h anuals, es realitzaran en caps de setmana.
- Les classes d’instrument varien el minutatge si aquestes son en grup o 

individuals.

Horari de secretaria: 
Dilluns de 10 a 13 h i  de 16 a 20 h
Dimarts de 10 a 13 h        X
Dimecres          X de 16 a 20 h
Dijous de 10 a 13 h i  de 16 a 20 h
Divendres de 10 a 13 h     X

FUNCIONAMENT DE MATRÍCULES
* Les inscripcions es faràn a través de la web www.eltecler.

cat o presencialment a la seu de l’AMTP El Tecler.
* Alumnes interns: del 24 d’abril al 24 de maig (alumnes 

fins a Sensibiltzació 3), del 13 de maig al 24 de maig (a 
partir de Música 1 i adults).

* Nous alumnes: A partir del 27 de maig
* Els nous alumnes pagaran, en el moment de formalitzar la 

matrícula 25€ en concepte d’inscripció a l’escola. Aquests 
no seran retornables en cap cas.

* La matrícula es donarà per acceptada un cop rebuda 
la butlleta omplerta i fet el primer pagament (aquest 
pagament correspon a una de les 9 mensualitats que es 
descomptarà de l’última quota del curs). En cap cas es 
retornarà aquesta quota encara que l’alumne esdevingui 
baixa a meitat de curs).

* Les places per instrument són limitades i es donaran per 
ordre de matrícula.

CURS 2019-2020
TARRAGONA

www.eltecler.cat



PLA D’ADULTS. NIVELL ELEMENTAL
1r nivell ADULTS  (a partir de 1r d’ESO o adults)
Llenguatge musical: dijous de 19,45 a 21 h preu: 35€

Conjunt 
instrumental: 

60min. classe grupal
horari a concretar preu: 45€

Intruments 30min classe 
              individual
45min classe en grup
horari a concretar

Instrum. 75€ 
(55€ en grup)

2n nivell ADULTS 
Llenguatge musical:  dijous de 18,30 a 19,45 h preu: 35€

Conjunt 
instrumental: 

60min. classe grupal
horari a concretar preu: 45€

Intruments 30min classe 
              individual
45min classe en grup
horari a concretar

Instrum. 75€ 
(55€ en grup)

Assignatures intensives 10€. Preus mensuals
*Els alumnes poden fer un segon instrument, entre ells el piano. 
El preu és de 45€ si aquest és en grup i de 65€ si és individual.

EDUCACIÓ INFANTIL
P3 (nascuts al 2016) Preu: 30€ mensuals

Música i moviment dimecres de 17,15 a 18 h
SENSI 1  (nascuts al 2015) Preu: 39€ mensuals

Música i moviment dijous de 18 a 18,45 h
Gralla dijous de 17,15 a 17,40 h
Timbal dimecres de 17,20 a 17,45 h
Violí dijous de 17,15 a 17,40 h
Flabiol i tamborí divendres de 18 a 18,25 h

SENSI 2  (nascuts al 2014) Preu: 39€ mensuals
Música i moviment dijous de 17,15 a 18 h
Gralla dijous de 18,25 a 18,50 h
Timbal dimarts de 17,20 a 17,45 h
Violí  dijous de 18,10 a 18,35 h
Flabiol i tamborí dimarts de 17,15 a 17,40 h

SENSI 3  (nascuts al 2013) Preu: 50€ mensuals
Música i moviment dimecres de 18 a 18,45 h
Roda d’instruments dimecres de 17,30 a 18 h
Gralla dimecres de 18,45 a 19,15 h
Timbal dimecres de 18,45 a 19,15 h
Violí dimecres de 18,45 a 19,15 h
Flabiol i tamborí dimarts de 17,40 a 18,10 h
Trombó dimarts de 17,45 a 18,15 h
Acordió dilluns de 17 a 17,30 h
Tarota dilluns de 17,30 a 18 h
Guitarra divendres de 18,00 a 18,30 h

* Els alumnes poden fer un segon instrument, entre ells el piano. 
   El preu és de 25€ si aquest és en grup i de 40€ si és individual.

ENSENYAMENT BÀSIC
MÚSICA 1 (nascuts al 2012)      Preu: 55 €
Llenguatge musical: dimecres de 18,45 a 19,45 h
Gralla: dimecres de 18 a 18,45 h
Timbal: dimecres de 18 a 18,45 h
Violí: dijous de 19,05 a 19,50 h
Flabiol: divendres de 18,25 a 18,55 h*
Trombó: dimarts de 18,15 a 19 h
Acordió: dilluns de 18 a 18,30 h*
Tarota: divendres de 18,30 a 19 h*
Tenora: divendres de 18,30 a 19 h*
Guitarra: divendres de 18,30 a 19 h*
Sac de gemecs: dilluns de 17,15 a 18 h

MÚSICA 2 (nascuts al 2011)      Preu: 55 €
Llenguatge musical: dimarts de 18,10 a 19,10 h
Gralla: dimarts de 19,30 a 20 h*
Timbal: dimarts de 19,15 a 19,45 h*
Violí: dijous de 18,35 a 19,05 h*
Flabiol: dimarts de 19,10 a 19,40 h*
Trombó: dimarts de 17,15 a 17,45 h*
Acordió: dilluns de 17,30 a 18 h*
Tarota: dilluns de 17 a 17,30 h*
Tenora: a concretar
Guitarra: a concretar
Sac de gemecs: a concretar

MÚSICA 3 (accés amb prova de nivell)      Preu: 70 €
Llenguatge musical: dijous de 18,45 a 20 h
Conjunt de grallers: dimarts de 17,30 a 18,30 h
Conjunt ministrers: divendres de 19,30 a 20,30 h
Conjunt de corda: dimecres de 17,45 a 18,45 h
Gralla: dijous de 17,40 a 18,25 h
Percussió: dimarts de 18,30 a 19,15 h
Violí: dijous de 17,40 a 18,10 h*
Flabiol: divendres de 17,30 a 18 h*
Trombó: dimarts de 19 a 19,45 h
Acordió: dilluns de 18,30 a 19 h*
Tarota: a concretar
Tenora: a concretar
Guitarra: a concretar
Sac de gemecs: dilluns de 19 a 19,45 h

MÚSICA 4                                        Preu: 70 €
Llenguatge musical: dilluns de 17,15 a 18,30 h
Conjunt de grallers: dimarts de 18,30 a 19,30 h
Conjunt ministrers: divendres de 19,30 a 20,30 h
Conjunt de corda: dimecres de 17,45 a 18,45 h
Gralla: dilluns de 18,30 a 19,15 h
Percussió: dilluns de 18,30 a 19 h*
Violí: dimecres de 17,15 a 17,45 h*
Flabiol: a concretar
Trombó: a concretar
Acordió: a concretar
Tarota: a concretar
Tenora: divendres de 16,30 a 17 h*
Guitarra: a concretar
Sac de gemecs: dilluns de 18,30 a 19 h*

MÚSICA 5                                        Preu: 90 €
Llenguatge musical: dijous de 17,15 a 18,30 h
Cançó: divendres de 19 a 19,30 h
Folklore: divendres de 18 a 19 h
Conjunt de grallers: dimarts de 18,30 a 19,30 h
Conjunt ministrers: divendres de 19,30 a 20,30 h
Conjunt de corda: dimecres de 17,45 a 18,45 h
Gralla: dijous de 18,50 a 19,35 h
Percussió: dimarts de 17,45 a 18,30 h

NIVELL MITJÀ
1r. Nivell mitjà                         Preu: 140 €

Harmonia: divendres de 18,30 a 20 h
Cançó: divendres de 17 a 18 h
Conjunt de grallers: dijous de 20 a 21 h
Conjunt ministrers: divendres de 20 a 21 h
Fomes de la música 
tradicional: 

Instensiva de caps de 
setmana

Instrument: 60min de classe en grup 
horaris a pactar amb l’escola

2n. Nivell mitjà                         Preu: 140 €

Harmonia: divendres de 15,30 a 17 h
Cançó: divendres de 17 a 18 h
Conjunt de grallers: dijous de 20 a 21 h
Conjunt ministrers: divendres de 20 a 21 h
Fomes de la música 
tradicional: 

Instensiva de caps de 
setmana

Instrument: 60min de classe en grup 
horaris a pactar amb l’escola

5è. Nivell mitjà                         Preu: 145 €

Llenguatge musical: divendres de 17 a 18,30 h
Anàlisi: divendres de 16 a 17 h
Cambra: divendres de 19 a 19,30 h  

o de 19,30 a 20 h
Conjunt de grallers: intensiva en caps de setmana
Conjunt ministrers: divendres de 20 a 21 h
Instrument: 60min de classe en grup 

horaris a pactar amb l’escola

*Els alumnes poden fer un segon instrument, entre ells el piano. 
  El preu és de 70€ si aquest és en grup i de 90€ si és individual.

Violí: dimecres de 19,15 a 20 h
Flabiol: a concretar
Trombó: a concretar
Acordió: a concretar
Tarota: a concretar
Tenora: a concretar
Guitarra: a concretar
Sac de gemecs: a concretar

MÚSICA 6                                        Preu: 90 €
Llenguatge musical: dilluns de 18,30 a 19,45 h
Cançó: divendres de 19 a 19,30 h
Folklore: divendres de 18 a 19 h
Conjunt de grallers: dijous de 20 a 21 h
Conjunt ministrers: divendres de 19,30 a 20,30 h
Conjunt de corda: dimecres de 17,45 a 18,45 h
Gralla: dilluns de 18 a 18,30 h*
Percussió: dilluns de 17,45 a 18,30 h
Violí: dilluns de 19,45 a 20,15*
Flabiol: divendres de 17 a 17,30 h*
Trombó: a concretar
Acordió: a concretar
Tarota: a concretar
Tenora: a concretar
Guitarra: divendres de 19,30 a 20 h*
Sac de gemecs: dilluns de 18 a 18,30 h*

PAS DE GRAU                               Preu: 110 €
Pas de grau: divendres de 17 a 18 h
Context: divendres de 18 a 18,30 h
Cançó: divendres de 19 a 19,30 h
Conjunt de grallers: dijous de 20 a 21 h
Conjunt ministrers: divendres de 19,30 a 20,30 h
Gralla: dilluns de 19,15 a 19,45 h*
Percussió: dilluns de 16,15 a 17 h
Violí: a concretar
Flabiol: a concretar
Trombó: a concretar
Acordió: dilluns de 19 a 19,30 h*
Tarota: a concretar
Tenora: a concretar
Guitarra: a concretar
Sac de gemecs: a concretar

*Els alumnes poden fer un segon instrument, entre ells el piano. 
  El preu és de 25€ si aquest és en grup i de 40€ si és individual.


