
HORARIS Curs 2021/2022 

GRAU PROFESSIONAL 
 

1r. CURS LLENGUATGE (S.Ch.)  Aula Brahms 
“A”  (pianos no) dilluns de 4’45 a 5’45 h. i divendres de 3’15 a 4’15 h.  

  “B” dilluns de 7 a 8 h. i divendres de 5’15 a 6’15 h  
Cant coral: divendres de 4’20 a 5’10 (  ) Auditori 

 Grup de pianos: dilluns de 5 a 6 h. (S.R.) 
 Col·lectives de corda – Pendent de concretar  
 Grup de guitarres: divendres de 8 a 9 h  (X.Go)  Biblioteca Jordi Riu 

 Grup d’acordions: dimecres de 7 a 8 (SP)   Biblioteca Jordi Riu 
Idiomes aplicats al cant: divendres de 8 a 9 (SCh/NM) – només pels alumnes de cant 

  
Banda (tots els alumnes de vent): divendres de 6’45 a 7’45 h. (XG) Auditori 

 Orquestra (tots els alumnes de corda): divendres de 6’15 a 7’30 h. (JA) Aula Toldrà 
 
2n. CURS LLENGUATGE (M.C.) Aula Schubert 

“A”  dilluns de 7’20 a 8’20 h. i divendres de 3:10 a 4:10   
“B”  dimecres de 6’45 a 7’45 h. i divendres de 5:15 a 6:15 h.  (acordions i   

     guitarres no) 
 Cant coral: divendres de 4’20 a 5’10 h. (NM) Auditori 
 
 Col·lectives de corda – Pendent de Concretar 
 Grup de pianos: dilluns de 5 a 6 h. (SR) 
 Grup de guitarres: divendres de 8 a 9 h  (X.Go)  Biblioteca Jordi Riu 

 Grup d’acordions: dimecres de 7 a 8 (SP)   Biblioteca Jordi Riu 
Idiomes aplicats al cant: divendres de 8 a 9 (SCh/NM) – només pels alumnes de cant 
 

 Banda (tots els alumnes de vent): divendres de de 6’45 a 7’45 h. (XG) Auditori 
 Orquestra (tots els alumnes de corda), divendres de 6’15 a 7’30 h. (JA) Aula Toldrà 
  
3r. CURS LLENGUATGE  (R.P./E.B.) Aula Granados/Brahms 

A  dilluns de 6’40 a 7’40(RP)  i dijous de 5:30 a 6:30 h  (EB) 
  B  dilluns de 5’40 a 6’40 (RP) i dijous de 7’20 a 8’20 h (EB) 
 Cant coral, dijous de 6:30 a 7’20 (NM) Toldrà  
 
 Col·lectives de corda – Pendent de Concretar 

Grup de guitarres: divendres de 8 a 9  h (X.Go)  Biblioteca Jordi Riu 

 Grup d’acordions: dimecres de 7 a 8 h (SP)   Biblioteca Jordi Riu 
 
 Optativa: Educació Corporal, dilluns de 7’50 a 8’50 (A) o de 6’45 a 7’45 (B)  (AC) 
Aula Bach 
 
 Idiomes aplicats al cant: divendres de 8 a 9 (SCh/NM) – només pels alumnes de cant 
 Banda (tots els alumnes de vent): divendres de de 6’45 a 7’45 h. (XG) Auditori 
 Orquestra Andreví: Corda divendres de 6’45 a 7’45 Aula Bach i Tutti de 8 a 9’15 h.  
Auditori (CG)  
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4t. CURS HARMONIA (REP)  Aula Schoenberg 

A  dijous de 4’15 a 5’15 h. (presencial) i divendres de 4’25 a 5’25 h. (online)   
  B  dimecres de 5’40 a 6’40 h. (presencial) i divendres de 4’25 a 5’25 h. (online) 
  C  dimecres de 4’30 a 5’30 h. (presencial) i divendres de 4’25 a 5’25 h. (online) 

 
Cant Coral: dimecres de 7:50 a 8:50. (NM) Toldrà 

Improvisació – dimecres de 3:30 a 4:30 (A) i de 4’30 a 5’30 h.(B)  (JC) Bach 
    (pels alumnes de corda serà assignatura optativa)  
  

Col·lectives de corda – Pendent de Concretar 
 Grup de guitarres: divendres  de 8 a 9  h  (X.Go)   Biblioteca Jordi Riu 

 Grup d’acordions: dimecres de 7 a 8 (SP)    Biblioteca Jordi Riu 
 

Optativa: Educació Corporal, dilluns de 7’50 a 8’50 (A) o de 6’45 a 7’45 (B) 
   

 Idiomes aplicats al cant: divendres de 8 a 9 (SCh/NM) – només pels alumnes de cant 
 Banda (tots els alumnes de vent): divendres de de 6’45 a 7’45 h. (XG) Auditori 
 Orquestra Andreví: Corda divendres de 6’45 a 7’45 Aula Bach i Tutti de 8 a 9’15 h.  
Auditori (CG)  
 

5è. CURS HARMONIA (REP)  Aula Schoenberg  
A dimecres de 6’50 a 7’50 h. (presencial)  i divendres de 3’15 a 4’15 h. (online) 
        (Acordions no) 

  B dijous de 6’25 a 7’25 h. (presencial) i divendres de 3’15 a 4’15 h. (online) 
     
 Transport i Acompanyament: Horaris a acordar amb el professor  

(cursaran l’assignatura només els instrumentistes de piano, guitarra i acordió) 
   
 Col·lectives de corda – Pendent de Concretar 
 Grup de guitarres: divendres de 8 a 9 h  (X.Go)  Biblioteca Jordi Riu 

 Grup d’acordions: dimecres de 7 a 8 h (SP)   Biblioteca Jordi Riu 
 
 

Optatives: 
Història de la música (JA) Dilluns de 8 a 9 Presencial/On line Aula Schoenberg   
Educació Corporal, dilluns de 7’50 a 8’50 (A) o de 6’45 a 7’45 (B)   
Música i noves tecnologies: on line (CG) 
Comunicació, promoció i gestió: on line (MC)  Horari d’atenció a l’alumnat per dubtes   
          Dilluns 8’30-9  o Dimecres 4-4’30 
Història de la pedagogia: dilluns de 4’30 a 5’30 presencial/on line  
Educació Auditiva Polifònica: dilluns de 6 a 7 presencial  
Música Vocal en el pas del temps: Dimecres de 7’50 a 8’50   Aula Toldrà 
 

 Idiomes aplicats al cant: divendres de 8 a 9 (SCh/NM) – només pels alumnes de cant 
 Banda (tots els alumnes de vent): divendres de de 6’45 a 7’45 h. (XG) Auditori 
 Orquestra Andreví: Corda divendres de 6’45 a 7’45 Aula Bach i Tutti de 8 a 9’15 h.  
Auditori (CG)  
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6è. CURS HARMONIA (R.E.P.)  Aula Schoenberg  

A dimecres de 3’30 a 4’30 h. (online)  i dijous de 5’20 a 6’20 h. (presencial) 
  B dimecres de 3’30 a 4’30 h. (online)  i divendres de 5’35 a 6’35 (presencial) 
  C dimecres de 3’30 a 4’30 h. (online)  i dijous de 7’35 a 8’35 h. (presencial) 
   
    

Transport i Acompanyament: Horari a acordar amb el professor   
   (cursaran l’assignatura només els instrumentistes de piano, guitarra i acordió) 

   
Col·lectives de corda – Pendent de Concretar 

 Grup de guitarres: divendres de 8 a 9  h (X.Go)  Biblioteca Jordi Riu 

 Grup d’acordions: dimecres de 7 a 8 h. (SP)   Biblioteca Jordi Riu 
 
  

Optatives: 
Història de la música (R.E.P.) Dijous de 8’45 a 9’45 h. (presencial/online)   
Educació Corporal, dilluns de 7’50 a 8’50 (A) o de 6’45 a 7’45 (B)   Aula Bach 
Acústica: dimecres de 7’55 a 8’55 (on line / presencial)  Aula Schoenberg 
Harmonia del jazz: dimecres de 9 a 10 (Aula Schoenberg) 
Música i noves tecnologies: on line (CG) 
Comunicació, promoció i gestió: on line (MC). Horari d’atenció a l’alumnat per dubtes   
          Dilluns 8’30-9  o Dimecres 4-4’30 
Història de la pedagogia: dilluns de 4’30 a 5’30 presencial/on line  
Educació Auditiva Polifònica: divendres de 4:15 a 5:15 (Presencial) 
Pràctiques de pedagogia (pendent de concretar) 
Introducció a la música de cambra: dijous de 4’15 a 5’15 (XB)(JC)o de 6’25-7’25 (MC) 
Tècnica Vocal: divendres a les 3’15-4’15 h. (NM) Aula Toldrà 
Música Vocal en el pas del temps: Dimecres de 7’50 a 8’50 Toldrà 
Introducció a la composició: dijous de 12’15 a 1’45 
 

 Idiomes aplicats al cant: divendres de 8 a 9 (SCh/NM) – només pels alumnes de cant 
 Banda (tots els alumnes de vent): divendres de de 6’45 a 7’45 h. (XG) Auditori 
 Orquestra Andreví: Corda divendres de 6’45 a 7’45 Aula Bach i Tutti de 8 a 9’15 h.  
Auditori (CG)  

 
 


