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Inici del curs 19 de setembre 2022
Fi de curs 9 de juny 2023

L’Escola de música Kostka és una escola  
de música autoritzada pel Departament d’En-
senyament de la Generalitat de Catalunya des 
de l’any 1994 que desenvolupa la seva activitat 
a Jesuïtes Gràcia - Col·legi Kostka. S’ofereix a tot 
l’alumnat del col·legi i també és oberta al barri. 
La seva activitat docent es porta a terme en 
horari de migdia, tarda i vespre i atén alumnes 
de totes les edats, des de nadons fins adults. 

El projecte curricular de l’EMK està dissenyat 
per garantir una educació musical de qualitat 
que fomenti el coneixement, gaudi i estima per 
la música a tot tipus d’alumnat. Partint d’un 
aprenentatge instrumental individual sòlid, els 
alumnes passen a formar part dels diversos 
conjunts, tot plegat amb el convenciment que 
la música contribueix al desenvolupament 
integral de les persones.  

La música i la comunitat 
L’EMK organitza diverses vegades al llarg del 
curs audicions i concerts oberts a tota la co-
munitat educativa. L’alumnat té l’oportunitat 
de compartir el que ha anat treballant tant a 
nivell individual com en les activitats de con-
junt. Alhora regularment es realitzen con-
certs a diferents equipaments del barri, de 
manera que es contribueix a la dinamització 
del mateix i es fomenta el retorn a la comu-
nitat. 

   El claustre de l’EMK    

   està format actualment   

   per 26 professors i   

   professores amb   

   titulació superior, tots   

   ells músics en actiu   

   i que desenvolupen la   

   seva trajectòria    

   professional de manera   

   paral·lela a la tasca   

   docent a l’EMK.  



instruments

Violí, viola,  
violoncel  
i contrabaix

Flauta travessera,  
flauta de bec, oboè,  
clarinet, fagot i saxo

trompa, trompeta  
i trombó

Guitarra, guitarra  
elèctrica i baix elèctric

Piano

Acordió

Percussió

Cant

0-2 anys
Activitat pensada per als nadons caminants i no caminants 
de la Llar acompanyats d’un familiar adult. S’hi treballa el 
vincle afectiu entre ells, així com l’estimulació psicomotriu 
i sensorial del nadó, sempre a través d’activitats musicals 
(cançons, moviment, petites danses, jocs...) en un ambient 
recollit i agradable que afavoreix la interacció amb  
altres infants i adults.

Estimulació musical  
a la Llar

   LLar0 / LLar1 / LLar2  

   Dilluns de 17:00 a 18:00 h 

      35 € (9 mensualitats) Matrícula 50 €

 

3-5 anys
Els infants desperten la sensibilitat musical de manera 
sensorial i vivencial fent especial èmfasi en l’expressió, el 
moviment i l’experimentació auditiva. A través d’un 
aprenentatge significatiu podran reconèixer i discriminar 
els paràmetres musicals bàsics.

 Jocs Musicals
   MOPI3  

   Dimarts de 17:00 a 18:00 h 

      35 € (9 mensualitats) Matrícula 50 €

Iniciació 1
   MOPI4  

   Dimecres de 17:00 a 18:00 h 

      35 € (9 mensualitats) Matrícula 50 €

 Iniciació 2
   MOPI5  

   Dijous de 17:00 a 18:00 h 

      35 € (9 mensualitats) Matrícula 50 € 

  Estimulació musical  

  Iniciacions  



6-7 anys
En aquesta etapa s’inicia el llenguatge musical 
pròpiament. Es treballa l’oïda, l’entonació, el ritme i 
s’introdueix la grafia musical. A Preparatori I, a més de 
la sessió de llenguatge, té lloc la Roda instrumental, on 
els alumnes coneixeran i provaran tots els instruments 
de l’EMK al llarg del curs. A Preparatori II, s’inicia  
el treball setmanal amb l’instrument en sessions 
individuals i s’amplia la dedicació al llenguatge  
musical.

Preparatori  1 
i roda instrumental

   PIN1  
    Dilluns de 14:00 a 15:00 h  

llEnGuatGE MusIcal 

Dimecres de 14:00 a 15:00 h  
RoDa 

      93 € (9 mensualitats) Matrícula 50 €

Preparatori  2
   PIN2  
    Dilluns i dimecres de 17:00 a 18:00 h  

llEnGuatGE MusIcal 

30’/setmana a convenir  
InstRuMEnt InDIvIDual 

      115 € (9 mensualitats) Matrícula 50 €

  Preparatoris  

8-12 anys
És una etapa fonamental en la formació musical de 
l’alumnat. S’aprofundeix en el treball de l’instrument i 
progressivament s’apliquen les habilitats adquirides als 
conjunts instrumental i als grups de cambra. En aquest 
període l’alumnat també formarà part de la Coral 
Infantil de l’EMK. Amb totes aquestes activitats es 
pretén incidir de manera especial en els valors 
vinculats al treball col·lectiu. 

aprofundiment 1
   PIN3  
    Dimarts i dijous de 17:00 a 18:00 h  

llEnGuatGE MusIcal 
Divendres de 14:00 a 15:00 h  
cant coRal 

 30’/setmana a convenir InstRuMEnt InDIvIDual

      132,64 € (9 mensualitats) Matrícula 50 €

aprofundiment 2
   PIN4  
    Dimarts i dijous de 17:00 a 18:00 h  

llEnGuatGE MusIcal 
Divendres de 14:00 a 15:00 h  
cant coRal 

 30’/setmana a convenir InstRuMEnt InDIvIDual
 60’/setmana a convenir conjunt InstRuMEntal
 30’/setmana a convenir MúsIca DE caMbRa

      163,04 € (9 mensualitats)  Matrícula 50 €

aprofundiment 3
   NEI5  
    Dimarts i dijous de 18:00 a 19:00 h  

llEnGuatGE MusIcal 
Divendres de 13:00 a 14:00 h  
cant coRal 

 45’/setmana a convenir InstRuMEnt InDIvIDual
 60’/setmana a convenir conjunt InstRuMEntal
 30’/setmana a convenir MúsIca DE caMbRa

      198 € (9 mensualitats) Matrícula 50 €

aprofundiment 4
   NEI6  
    Dimarts i dijous de 18:00 a 19:00 h  

llEnGuatGE MusIcal 
Divendres de 13:00 a 14:00 h  
cant coRal 

 45’/setmana a convenir InstRuMEnt InDIvIDual
 60’/setmana a convenir conjunt InstRuMEntal
 30’/setmana a convenir MúsIca DE caMbRa

      198 € (9 mensualitats) Matrícula 50 €

  Aprofundiment  



avançat 1
   NEI-ESO1  

    Dilluns de 17:00 a 18:30 h llEnGuatGE MusIcal 
Dijous de 14:00 a 15:00 h 
45’/setmana a convenir InstRuMEnt InDIvIDual 
60’/setmana a convenir conjunt InstRuMEntal 
30’/setmana a convenir MúsIca DE caMbRa

      205 € (9 mensualitats) Matrícula 50 €
      optatIu Cor Jove 60’/setmana 30 € 
      optatIu 2n instrument 30’/setmana 85 € 
      optatIu 2n instrument 30’/quinzenal 42,50 € 

avançat 2
   NEI-ESO2  

    Dimecres de 17:00 a 18:30 h llEnGuatGE MusIcal 
 Dijous de 14:00 a 15:00 h InfoRMàtIca MusIcal 
 45’/setmana a convenir InstRuMEnt InDIvIDual 
 60’/setmana a convenir conjunt InstRuMEntal 
 30’/setmana a convenir MúsIca DE caMbRa

      205 € (9 mensualitats) Matrícula 50 €
      optatIu Cor Jove 60’/setmana 30 € 
      optatIu 2n instrument 30’/setmana 85 € 
      optatIu 2n instrument 30’/quinzenal 42,50 € 

avançat últim cicle I
   TQE3  

    Dimarts i dijous de 17:00 a 17:45 h llEnGuatGE MusIcal 
 45’/setmana a convenir InstRuMEnt InDIvIDual 
 60’/setmana a convenir conjunt InstRuMEntal 
 30’/setmana a convenir MúsIca DE caMbRa

      190,33 € (9 mensualitats) Matrícula 50 €
      optatIu Cor Jove 60’/setmana 30 € 
      optatIu 2n instrument 30’/setmana 85 € 
      optatIu 2n instrument 30’/quinzenal 42,50 € 

 avançat últim cicle II
   TQE4  

    Dimarts i dijous de 17:00 a 17:45 h llEnGuatGE MusIcal 
 45’/setmana a convenir InstRuMEnt InDIvIDual 
 60’/setmana a convenir conjunt InstRuMEntal 
 30’/setmana a convenir MúsIca DE caMbRa

      190,33 € (9 mensualitats) Matrícula 50 €
      optatIu Cor Jove 60’/setmana 30 € 
      optatIu 2n instrument 30’/setmana 85 € 
      optatIu 2n instrument 30’/quinzenal 42,50 € 

a partir de 12 anys
Curs destinat a la preparació de les proves d’accés  
al Grau Professional.

Curs pont
    1 h 30’/setmana a convenir llEnGuatGE MusIcal 

 45’/setmana a convenir InstRuMEnt InDIvIDual 
 60’/setmana a convenir conjunt InstRuMEntal 
 30’/setmana a convenir MúsIca DE caMbRa

      195 € (9 mensualitats)  Matrícula 50 €
      optatIu Cor Jove 60’/setmana 30 € 
      optatIu 2n instrument 30’/setmana 85 € 
      optatIu 2n instrument 30’/quinzenal 42,50 € 

  Curs pont  

  Avançat  

12-16 anys
un cop superada l’etapa d’aprofundiment, s’introdueixen nous conceptes com harmonia, història de la música, 
informàtica musical o llenguatge de música moderna. Es continua amb el treball instrumental individual i en conjunt.



Amb la voluntat d’oferir un programa més flexible i que reculli les diferents aproximacions a l’estudi de la música, aquesta 
modalitat permet una matriculació feta a mida fora del pla curricular de l’EMK. 

a partir de 18 anys
Dona cabuda a les diferents necessitats específiques de cada persona. Oferim llenguatge musical en grups molt reduïts, 
música de cambra, classes d’instrument individual i comptem amb una Coral de mares i pares que assaja setmanalment. 
Som oberts al barri i no cal tenir coneixements musicals previs.  

Matrícula 50 €

Opcions instrumentals  
sense llenguatge
Matrícula 50 € 
Horaris a convenir

    InstRuMEnt InDIvIDual 30’/setmana

      85 € (9 mensualitats) 

    InstRuMEnt InDIvIDual 45’/setmana

      127,50 € (9 mensualitats) 

    MúsIca caMbRa 30’/setmana

      30 € (9 mensualitats)

    conjunt InstRuMEntal 60’/setmana

      30 € (9 mensualitats) 

    cant coRal (pRIMàRIa) 60’/setmana

      25 € (9 mensualitats)

    coR jovE (nEI-Eso/tQE) 60’/setmana

      30 € (9 mensualitats)

Opcions instrumentals  
amb llenguatge
Matrícula 50 €

Llenguatge musical 
Diversos horaris 1 h /setmana 
 Diverses combinacions de llenguatge  
amb instrument o altres activitats

    llEnGuatGE MusIcal + InstRuMEnt 30’/setmana

      146 € (9 mensualitats) 

    llEnGuatGE MusIcal + InstRuMEnt 30’/setmana 
+ MúsIca DE caMbRa o conjunt InstRuMEntal

      163,65 € (9 mensualitats) 

    llEnGuatGE MusIcal + InstRuMEnt 30’/setmana 
+ MúsIca DE caMbRa + conjunt InstRuMEntal

      182,50 € (9 mensualitats)

    llEnGuatGE MusIcal + InstRuMEnt 45’/setmana

      165 € (9 mensualitats) 

    llEnGuatGE MusIcal + InstRuMEnt 45’/setmana 
+ MúsIca DE caMbRa o conjunt InstRuMEntal

      180 € (9 mensualitats) 

    llEnGuatGE MusIcal + InstRuMEnt 45’/setmana 
+ MúsIca DE caMbRa + conjunt InstRuMEntal

      195 € (9 mensualitats) 

    llEnGuatGE MusIcal 45’/setmana a convenir

   Grups mínims de 3 persones

      44 € (9 mensualitats) 

    InstRuMEnt 30’/setmana a convenir

      85 € (9 mensualitats) 

    InstRuMEnt 45’/setmana a convenir

      127,50 € (9 mensualitats) 

    caMbRa 30’/setmana a convenir

      30 € (9 mensualitats) 

    llEnGuatGE MusIcal 45’/setmana a convenir 

InstRuMEnt 30’/setmana a convenir

      125 € (9 mensualitats) 

    llEnGuatGE MusIcal 45’/setmana a convenir 

InstRuMEnt 45’/setmana a convenir

      165 € (9 mensualitats) 

    tÈcnIca vocal aDults 45’/setmana a convenir

   Grups mínims de 3 persones

      43,52 € (9 mensualitats) 

    VesPre de músiCA 1 h d’assaig 

   Grups mínims de 4 persones

      40 € (9 mensualitats) 

    CorAL de mAres i PAres 1 h/setmana 
Dimarts 20:00 h

      25 € (9 mensualitats) 

  Programa lliure  

  Escola de música d’adults  



  Jesuïtes   
  Educació   
  transformem   
  l’educació  
Jesuïtes Educació és la xarxa que integra les 
escoles de la Companyia de Jesús a Catalunya.  
El nostre model educatiu ofereix, en els vuit 
centres, una educació fonamentada en la 
pedagogia ignasiana, i s’inspira en els valors 
evangèlics, que han caracteritzat la nostra tradició 
educativa. El treball conjunt dels vuit centres  
de la xarxa ens permet aprendre contínuament, 
compartir experiències i construir un model 
educatiu innovador, sòlid i rigorós.

Andrea Peirón 
Directora Escola de Música Kostka
andrea.peiron@fje.edu

Francesc Planella 
Cap d’Estudis Escola de Música Kostka
francesc.planella@fje.edu

Escola InfantIl (edifici la Salut)
Mare de Déu de la Salut, 17-29
08024 Barcelona
Tel. 93 213 01 81

Escola IntERMÈDIa (edifici Antequera)
Riera Can Toda, 29-31
08024 Barcelona
Tel. 93 210 36 05

Escola sEcunDàRIa (edifici Pompeu)
Pompeu Fabra, 23 
08024 Barcelona
Tel. 93 210 36 05

info.kostka@fje.edu  
www.kostka.fje.edu

Com arribar-hi:
Metro: L4 Alfons X, L3 Lesseps
autobusos urbans: V19, 24, 39, 116, H6, D40


