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L’actual projecte de xarxes vinculades puntualitza el compromís del Conservatori Liceu en compartir 
la seva experiència extenent la pràctica musical -especialment a la població infantil- a través del 
nostre territori, potenciant així la detecció i l'estimulació del talent a la vegada que es valora la impor-
tància de la música en el desenvolupament de les persones.  

La Miranda i el Conservatori Liceu comparteixen un mateix ideari d’ensenyament musical i d’excel·-
lència educativa que garanteixen el nivell qualitatiu: els plans d’estudi, metodologia pròpia i material 
didàctic del Conservatori Liceu, l’evolució continuada dels estudiants i les activitats artístiques en co-
rals i conjunts instrumentals, articulades en el cicle de concerts participatius Liceu Familiar.  

XARXA D’ESCOLES VINCULADES AL CONSERVATORI DE MÚSICA DEL LICEU   
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El programa de Nivell Bàsic consta de sis cursos, amb les assignatu-
res de llenguatge musical, cant coral, instrument i conjunt instrumen-
tal. A la finalització d’aquesta etapa, que es produeix cap als 12 anys, 
els estudiants estan preparats per a accedir als ensenyaments profes-
sionals o bé poden optar per continuar a l’escola de música amb els 
programes de Nivell Avançat de clàssic o amb el programa de música 
moderna i jazz de l’AULA del Conservatori Liceu.  

El Conservatori Liceu té un programa d’exàmens i avaluacions per ga-
rantir l’acompliment dels diferents nivells del Pla d’Estudis. 

Els estudiants són avaluats anualment i de forma continuada per pro-
fessors del Conservatori Liceu en col·laboració amb els mestres de 
música de La Miranda. 
Aquest seguiment acadèmic representa una motivació per als estu-
diants i una garantia per les famílies i els mestres, de què la formació 
musical dels nens segueix el seu curs de manera positiva. Els estudis 
condueixen a l’obtenció de Diplomes del Conservatori Liceu, única 
entitat a tot Espanya que ofereix tots els nivells de la piràmide educati-
va musical: ensenyament elemental per a nens, Grau Professional, Es-
tudis Superiors, Postgrau i Màster.  

NIVELL BÀSIC
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En el Cicle Inicial de Primària tots els estudiants s’inicien en el Progra-
ma Bàsic de manera curricular. Reben 2h de classe de música a la 
setmana, una concentrada en cant coral i l’altra en teoria musical.  

El mes de juny, examinadors del Conservatori Liceu en col·laboració 
amb els mestres de La Miranda avaluen a cada estudiant per a ator-
gar-los els títols oficials de Bàsic 1 o 2 - Llenguatge Musical.  

Durant aquesta etapa de descobriment musical els estudiants són ex-
posats als coneixements bàsics de la teoria i l’escriptura musical, en-
tonació, cant coral i entrenament auditiu. L’entrenament instrumental no 
és obligatori però altament recomanable durant aquestes etapes. Po-
den iniciar-se en classes extraescolars de violí, piano, guitarra o vio-
loncel.  
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BÀSIC 1 · 2 
LLENGUATGE MUSICAL 

1R I 2N - PRIMÀRIA 

MATÈRIA CURRICULAR 
  



Una vegada els estudiants han aconseguit el nivell Bàsic 2, a partir de 
3rEP el programa Bàsic comença a ser opcional. Els estudiants dins 
del programa Bàsic hauran d’inscriure’s tant a classe extracurricular de 
Llenguatge Musical com a classes individuals d’un instrument especí-
fic. A més, formaran part de la nostra Music Band . A La Miranda els 
estudiants poden optar a cursar violí, guitarra, piano o violoncel.  

En aquestes etapes els estudiants tindran quatre avaluacions a l’any, 
dos en llenguatge musical i dos en el seu instrument. Durant aquests 
cursos els estudiants aprofundiran en el seu entrenament auditiu, co-
neixements teòrics, lectura entonada i rítmica, audició i creativitat.  

Aquells estudiants que no desitgin continuar en el programa Bàsic, 
igualment tindran la seva hora setmanal de classe de música dissen-
yada amb els continguts del Conservatori Liceu, podran ser part de la 
matèria optativa de Music Band i podran participar en les diferents 
cantates del cicle de concerts Liceu Familiar. Tanmateix, és important 
remarcar que per a aquells estudiants dins del programa Bàsic, la par-
ticipació en les cantates forma part de la seva avaluació final. 
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BÀSIC 3 - 6 
LLENGUATGE MUSICAL  
3R - 6È PRIMÀRIA  

EXTRACURRICULAR 



ENTRENAMENT 
INSTRUMENTAL 



A La Miranda els estudiants poden cursar violí, guitarra, piano o vio-
loncel. L’entrenament instrumental durant aquestes primeres etapes no 
és obligatori, però altament recomanable.  

Per als estudiants de 1rEP oferim classes grupals d’instrument com a 
introducció i exploració dels diferents instruments. Tanmateix, també 
poden inscriure’s a classes individuals d’instrument a través de Beyond 
(beyond@lamiranda.eu).  

Per als estudiants de 2nEP oferim classes individuals d’instrument. 
Opcionalment, aquells estudiants que desitgin continuar amb el pro-
grama a partir de 3rEP, podran fer la prova del diploma Bàsic 2 - Ins-
trumental.  

En aquesta prova els estudiants hauran de presentar un programa mu-
sical d’aproximadament 9 a 10 obres en les que hauran de demostrar 
els coneixements bàsics d’iniciació del seu instrument, postura, estu-
dis tècnics, lectura a vista i la seva pròpia creació. 

Tota la informació de preus i horaris de classes instrumentals es pot 
trobar al llibre d’activitats extraescolars. 

7

BÀSIC 1 -2  
INSTRUMENT  

1R - 2N PRIMÀRIA  

EXTRACURRICULAR 
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En aquestes etapes els estudiants aprofundiran en la interpretació del 
repertori bàsic del seu instrument.  

Tots els estudiants en aquestes etapes faran dues avaluacions d’ins-
trument a l’any que hauran de presentar en total en un programa 
d’aproximadament 7 a 10 obres segons el seu instrument.  

Els continguts d’aquesta avaluació inclouen: exercicis tècnics, lectura 
a vista, etudes i diferents obres treballades amb el seu professor.  

Tots els estudiants a partir de Bàsic 3 s’han d’inscriure a la classe ex-
tracurricular de Llenguatge Musical.  

Tota la informació de preus i horaris de classes instrumentals es pot 
trobar al llibre d’activitats extraescolars.  

8

BÀSIC 3 -6 
INSTRUMENT  

3R - 6È PRIMÀRIA  

EXTRACURRICULAR 



CANTATES I CICLE DE CONCERTS 
LICEU FAMILIAR 



Com a part del cicle de concerts Liceu Familiar, els estudiants 
tenen l’oportunitat de participar en les diferents cantates organit-
zades cada any. Les cantates normalment tenen lloc al Palau de 
la Música Catalana o a l’Auditori del Conservatori Liceu.  

Els estudiants tenen la gran oportunitat de ser acompanyats per 
músics del conservatori i de cantar a una de les principals sales 
de concerts.  

El repertori a cantar és preparat a la classe curricular de música. 
A partir de Bàsic 3, la participació en les cantates és part de 
l’avaluació final.  

Un cop començat el curs informarem a les famílies sobre les da-
tes de les cantates.  
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CANTATES 



Quota anual Projecte Liceu (1r i 2n EP)..............................................130EUR 

Inclou: material didàctic, llibre Liceu, avaluacions de Llenguatge Musical i 
participació en les activitats del Conservatori Liceu.  

Quota anual Projecte Liceu (3r a 6è EP).............................................100EUR 

Inclou: material didàctic, llibre Liceu i participació en activitats del Conserva-
tori Liceu.  

Matrícula Bàsic 1-2 - Instrument...........................................................42EUR 

Inclou: una avaluació instrumental  anual.   

Matrícula Bàsic 3 - 5 ............................................................................200EUR 

Inclou: Llibre Liceu Llenguatge Musical. Dues avaluacions de Llenguatge Mu-
sical i dues avaluacions d’instrument.(Febrer-juny)  

Matrícula Bàsic 6 ................................................................................230EUR

Inclou: Llibre Liceu Llenguatge Musical i llibre d’ aprofundiment. Dues ava-
luacions de Llenguatge Musical i dues avaluacions d’instrument.(Febrer-juny)  

Pack Extraescolars Liceu Bàsic 3-6……………………………….112,50EUR/
mes 

Inclou: classe setmanal de Llenguatge Musical (60min.) i classe individual 
d’instrument (30min.). Només per a estudiants de 3r a 6è de primària que es-
tiguin cursant el programa Bàsic.  
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PREUS


