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MÒDUL DE CANT 

 
 
 
Estructuració del Mòdul: 

 
Estructura: 
2 anys 
6 h/setmanals 
+3h (un Dg. al mes) 
 
Horari: 
Dt. de 15h a 18h 
 i Dj. de 16h a 18h 
 
+1Dg. al mes,  
de 10.30h a 13.30h 

Disciplines: 
Entrenament auditiu 
Ritme 
Cultura musical 
Cant i estils 
 
 
Combo: un diumenge al 
mes (3h) 
 

Opcional 
 

 
-Monogràfics de 
Febrer  DTM: 

 Horari de matí 
 
-Tallers de juliol 

 
 
 
 
Horari: 
 
 

 Dimarts 
15:00 a 18:00 

Dijous 
16:00 a 18:00 

15:00 – 16:00 Entrenament 
auditiu Ritme 

16:00 – 18:00 Cant i estils Cant i estils 
 

 
 

 

 
 

 

 Diumenge 
(4t del mes) 

10:30 – 13:30 
COMBO 
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Descripció d’assignatures 

ENTRENAMENT AUDITIU: 
Treball a veus, melodies i harmonies, entrenament pràctic de l’oïda. 
 
 
RITME: 
Treball pràctic: picar de mans, body percussion… 
  
 
CANT I ESTILS: 
Es treballen diferents estils, amb un especialista (Soul, funky, jazz, 
cançód’autor…). També es treballarà tècnica de micro i estudi, 
l’expressivitat en les cançons i el concepte de l’artista-cantant. 
 
 
COMBO: 
Un dia al mes es farà una trovada amb músics per posar en pràctica 
l’estil treballat. 
 
 
CULTURA MUSICAL: 
Història i estètica. 
 
 
 
Avaluació 

No hi haurà exàmens, a no ser que un professor ho cregui necessari.  

A final de curs els professors entregaran un informe de seguiment per 
valorar la feina feta i el progrés i procés d’aprenentatge seguit per 
l’alumne, per poder oferir-li ajudes ajustades a les seves necessitats i 
per comprovar l’assoliment d’uns coneixements.  

Per a l’avaluació es tindrà en compte el treball diari que és visible a 
l’aula, resumit en aquests ítems: 
-Assistència i puntualitat  
-Interès de l’alumne i ritme de treball 
-Versatilitat i capacitat d’adaptació 
-Tècnica i evolució: Coneixements pràctics adquirits, tant a classe com 
a les mostres. 
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Es demanarà una autoavaluació de l’alumne. Cada professor 
determinarà com la vol per a la seva disciplina, però serà una reflexió 
breu per escrit sobre el curs: què s’ha treballat, com ho hem integrat i 
valoració d’un mateix i del curs. A entregar l’última setmana de cada 
curs, durant les tutories. 

Si una assignatura finalitza a mig curs i hi ha canvi de professor per al 
següent quadrimestre, hi haurà entrega d’informe i d’autoavaluació a 
mitjan curs només per a aquella assignatura i aquell professor. 

 

Tutoria: 

Cada final de quadrimestre hi haurà una classe de cada matèria 
dedicada a tutoria (grupal i si s’escau, individual).  

Els alumnes podran demanar una tutoria a part si necessiten orientació 
o parlar d'algun tema en concret. Les tutories són en horari de 
dimecres, de 15h a 17h. S’ha de demanar hora amb antelació. 

 

Mostres i presentacions 

Mostres específiques 1r i 2n: a finals del Q1 (última setmana de Gener) 
 
Festa de l'Escola 1r i 2n:2a setmana de juny 
 
Taller cant: 2n curs – 1a setmana de juny 
 
 
 
Participacions externes (Alumnes a escena)→ Opcional  

Durant el curs hi ha la possibilitat de participar en diferents activitats 
amb la supervisió de l’Escola. 
-Nits de Cant, Dansa i Text (dos cops l’any, a concretar) 
-Participacions en actes de l’Escola i altres celebracions fora de l’Escola. 
 

Accés 

Els alumnes que es vulguin matricular hauran de passar una prova de 
nivell per tal que el professorat pugui atorgar-los un grup de treball 
adient a les seves necessitats. 

Les proves es realitzen al mes de juny i setembre. 
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Requisits 

Actitud de treball i compromís amb la feina i el grup.  

La puntualitat i l’assistència són indispensables, com també portar un 
ritme de treball actiu dins i fora de l’aula. 

 

Combinacions: 

-Cursos compatibles: 

Monogràfics de febrer (DTM – Horari de matí) 
Tallers de juliol 
Altres Mòduls (de musical, dansa o interpretació) 

 

 

 
Calendari: 
Q1: octubre a gener  
Mostres Q1: última setmana gener (amb DTM) 
Tutoria Q1: 1a setmana febrer 
 
Q2: febrer a juny (2a setmana febrer) (comença 3 setmanes abans que 
DTM, coincideix amb Monogràfics) 
Presentació Taller: 1a setmana de juny  
Festa: 2a setmana de juny 
Tutoria i avaluació: 3a setmana de juny 
 
Preparació Festa 2n curs:es prepara durant el Q3 i es repassa després de la 
presentació del taller, a finals del Q4. 
 



   
 

 
C/ València  293, baixos – 08009 Barcelona – Tel. 93 207 52 40 - info@escolamemory.cat - www.escolamemory.cat 

 


