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Els beneficis 
de la música 
Saber escoltar, educar la veu, 
desenvolupar la creativitat,  
assumir compromisos, treballar  
amb constància, buscar  
l’harmonia… 

Aquests són alguns dels benef cis de 
l’estudi de la música que traspassen les 
fronteres de la música mateixa. Per això, 
des d’un enfocament alho-ra rigorós i lúdic, 
a l’Escola de Música Casp treballem perquè 
aquests valors siguin una realitat a la vida 
dels nostres alumnes.

Oberts a...
   ...la solidaritat: Celebrem anualment  

el Concert Solidari, vinculat a finalitats 
socials, culturals o mediambientals. 

     ...la cultura: recomanacions de concerts, 
concerts de professors, col·laboracions 
amb altres entitats i descomptes.

     ...la creativitat: material didàctic propi, 
treball de l’autonomia dels alumnes, 
classes d’improvisació i de composició.

Calendari i activitats 
A banda de les classes regulars, al llarg del curs 
se celebren Audicions de Tardor i de Primavera, 
Audicions de Grau Professional, Concerts 
d’Adults i de Graduació, Concerts de Nadal i de 
Final de Curs, etc. També participem regularment 
en activitats fora de l’escola, fent in-tercanvis, 
concerts, trobades i col·laboracions amb diversos 
projectes i entitats, com el Concurs Maria Canals 
o el Festival Simfònic.

L’Escola de Música Casp segueix el calendari 
marcat pel Departament d’Ensenyament.

   Som música    

   Som escola    

   Som barri  

som música
som escola
som barri



Corda fregada: violí, 
viola, violoncel, 
contrabaix

Vent: flauta travessera, 
clarinet, saxòfon, trompa, 
trompeta

Música moderna: guitarra 
acústica i elèctrica, baix 
elèctric i bateria 

Cant clàssic i cant 
modern

Improvisació

Piano,  
guitarra clàssica

Grups  
de Cant Coral

Orquestra, orquestrina, 
banda i bandeta  
Grup de guitarres

  Música de cambra (duets, 
trios, quartets…) 

 Combos

OFERTA 
iNSTruMENTAl

 
ForMACioNS

Ordenació curricular 
L’Escola de Música Casp és una escola oberta al barri, 
adreçada a tot aquell que —sigui infant, jove o adult—  
vulgui endinsar-se o apro-fundir en el món de la música.

Amb un treball basat en la formació de l’oïda i la veu, en 
l’aprenen-tatge individual de l’instrument, en la pràctica 
musical conjunta i en el foment de la creativitat, 
estructurem la nostra oferta en quatre nivells diferenciats:

ordENACió CurriCulAr ASSiGNATurES i dEdiCACió horàriA C*

Sensibilització 1
Sensibilització 2
Sensibilització 3

1 hora setmanal

P3

P4

P5

iniciació 1
Llenguatge musical (45’)  
+ Roda (30’)

EP1

iniciació 2
Llenguatge musical (1 h.)  
+ Instrument (30’)

EP2

Nivell Elemental 1
Nivell Elemental 2
Nivell Elemental 3
Nivell Elemental 4

Llenguatge musical (1 h. 45’)
Instrument  (30’ o 45’)
Agrupació (45’)
(Cant Coral, Bandeta o Orquestrina) 
(Dedicació setmanal de 3 a 4 h.)

EP3

Nivell Professional 1
Nivell Professional 2
Nivell Professional 3
Nivell Professional 4
Nivell Professional 5
Nivell Professional 6

Llenguatge musical (1 h. 30’) 
Instrument (45’ o 60’) 
Música de cambra (30’) 
Banda, orquestra o grup de 
guitarres (1 h.)
Matèries optatives (segon 
instrument, improvisació, combo, 
informàtica musical...)
(Dedicació setmanal variable)

* Correspondència amb educació Infantil i estudis de Primària

Oferim, a més, classes especials per a adults segons les 
seves necessitats i motivacions, també preparem per 
accedir al Conservatori i Estudis Superiors de Música a 
l’alumnat interessat i preparem per les proves del Trinity 
College of Music of london, del qual en som centre 
examinador registrat

Registered Exam Centre 69511



  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.

Roger de Llúria, 19
08010 Barcelona
Tel. 93 318 37 04
em.casp@fje.edu

www.casp.fje.edu

Com arribar-hi:

Metro: Línies 1, 2, 3, 4/ FGC: L6 i L7, S1, S2, S5, S55 (Catalunya). 
Rodalies: R1, R3, R4 i R7 (Catalunya).
Autobusos urbans: 7, 14, H16, V17, 19, 22, 24, 39, 40, 41, 42,  
45, 47, 50, 54, 55, 58, 59, 62, 66, 67, 68, 91 
Autobusos interurbans: B20, B24 i B25.
Carril bici: Gran Via Corts Catalanes, c/ Pau Claris.
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