
	

 
L'Aula de Música Soler és una escola de música de Gavà pensada per a totes 
aquelles persones, nens, joves i no tan joves, que estimin la música i vulguin 
apendre alhora que es diverteixen fent-ho. 

 



	

	

	

Cors	l'Amistat	

Es tracta d'una de les activitats més arrelades de l'Aula amb més de 40 anys 
d'experiència i centenars d'actuacions realitzades. 

Els Cors Infantil i Juvenil l'Amistat (a partir de 7 anys) estan dirigits per Josep 
Roca i Soler (des de l'any 2001), mentre que la direcció actual del Cor pre-
infantil l'Amistat (de 3 a 7 anys) és a càrrec de Mireia Tortajada i Eugènia 
González. 

+ info a www.musicasoler.com	

Instruments	
	

 

Els cursos d'instruments van dirigits tant als alumnes sense experiència que 
volen experimentar el que és fer sonar un instrument, com a aquells alumnes 
que volen experimentar en el món de la improvització, la instrumentació i la 
composició. 

Tant en les classes particulars com en les de grup oferim un ensenyament 
adaptat a cada alumne, amb un temari adequat per cada necessitat i nivell. 
Sempre comptaràs amb una atenció personalitzada. 

El llistat d'instruments que oferim és el següent: 

Acordió - Baix - Bateria - Clarinet - Flauta de bec - Flauta travessera - 
Guitarra clàssica i elèctrica - Piano - Saxo - Teclats - Violí - Viola - 
Violoncel 

+ info a www.musicasoler.com	
	
	



Agrupacions	instrumentals:	

L'Aula compte amb una llarga experiència en formació d'agrupacions 
instrumentals que data des de l'any 1983. En l'actualitat estan en marxa 5 
orquestres (pre-infantil, infantil, pre-juvenil, juvenil i senior), diversos combos i 
duets. 

Per tal de poder aconseguir bones agrupacions instrumentals és obligatori fer 
un instrument per formar part d'aquestes, i d'igual forma, és altament 
recomenable l'estudi del llenguatge corresponent al nivell. 

+ info a www.musicasoler.com	

Llenguatges	i	harmonies	

Les bases teòriques que necessites 

Per a un bon seguiment de les classes d'instrument és altament recomanable 
fer el llenguatge i/o harmonia corresponent al nivell. 

 

Iniciació a la música (a partir de 0 anys) 

 

 

Curs dirigit als més menuts, els 
qui mitjà de jocs i cançons 
comencen a veure els primers 
conceptes musicals, com el nom 
de les notes o el valor de les 
figures. Es treballa la 
psicomotricitat i el moviment del 
cos en l'espai. També es van 
coneixent els instruments que 
podrà  estudiar. 

 

 

 

 

 



Llenguatge musical 

Amb aquest curs l'alumne aprèn a destriar les 
nocions bàsiques que constitueix el llenguatge 
musical, a identificar les notes, a interpretar les 
partitures i a treballar el ritme i l'oïda. 

 

Iniciació a l'harmonia 

L'alumne aprèn els primers conceptes de l'harmonia i comença a experimentar 
la instrumentació, composició, improvització i l'autoaprenentatge. Es treballa el 
ritme, la lectura, la veu... 

Harmonia adaptada 

Es tracta d'un curs molt específic amb nocions bàsiques i avançades 
d'harmonia moderna adaptades a un instrument concret (Guitarra, Baix, Piano, 
Teclats...) 

Harmonia moderna 

Es treballa la improvització, la composició i el coneixement dels arranjaments. 
Es veuen estils com el jazz, el blues o el rock. 

 

+ info a www.musicasoler.com 
 

Email 

Activitats	Aula	

aulademusicasoler@gmail.com  

Activitats	extraescolars	Escola	Immaculada	Concepció	
musicasolermcs@gmail.com		

Telèfon  

618	494	179		

Adreça 

C/Pau Vergós n 65 (baixos) 
Gavà 08850 (BCN) 

 


