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Essent Escola Vinculada al Conservatori Liceu i 
amb el projecte “Una escola de música dins de 
l’escola”, a partir del curs 2013-2014, l’Escola Sant 
Feliu integra uns ensenyaments de música que, en paral·lel als ensenyaments 
generals, aporten als nens i nenes unes eines útils per al desenvolupament de 
la personalitat, tot garantint que aquells alumnes que tinguin talent i la 
voluntat de prosseguir els ensenyaments musicals després de l’Educació 
Primària, puguin fer-ho, amb l’assessorament del Conservatori del Liceu.  
 

EL PLA D’ESTUDIS 

Tots els nens i les nenes, que segueixen 
en horari escolar l’assignatura de música 
a cicle inicial, tenen la possibilitat d’iniciar 
i seguir el pla d’estudis de Nivell Bàsic de 
llenguatge musical i cant coral de les 
Escoles de Música del Conservatori Liceu. 

Aquest pla d’estudis es comença a primer 
d’educació primària amb el nivell Bàsic 1. 
S’hi accedeix fent l’avaluació anual  de 
llenguatge musical del Conservatori 
Liceu, a la pròpia escola  el mes de juny.  

Els nens i les nenes que s’inscriguin als nivells Bàsic 1 i Bàsic 2 de llenguatge 
musical seguiran el pla d’estudis de les Escoles de Música del Conservatori Liceu 
dins l’horari escolar amb dues hores setmanals i una avaluació el mes de juny.  



 

 

Els nens i les nenes que segueixin els estudis musicals i  comencin el nivell Bàsic 
3 o Bàsic 4 seguiran les classes de llenguatge musical comú, cant coral i flauta 
amb la resta d’alumnes del seu curs dins l’horari escolar, i hauran d’inscriure’s al 
Nivell Bàsic 3 o Bàsic 4 de llenguatge musical avançat, on es treballaran 
exclusivament els continguts del pla d’estudis de les Escoles de Música del 
Conservatori Liceu en horari extraescolar.  

L’escola també ofereix la possibilitat de 
començar a estudiar un instrument 
seguint el programa d’instrument de 
Nivell Bàsic de les Escoles de Música del 
Conservatori Liceu, en horari extraescolar 
de migdies, completant així la formació 
musical de llenguatge musical i cant coral. 

A la finalització dels sis cursos i havent 
superat totes les avaluacions del 

programa, els nens i les nenes podran obtenir el Diploma de Nivell Bàsic del 
Conservatori Liceu i estaran preparats per continuar els estudis musicals al 
Conservatori Professional o en programes de nivell avançat. 

 

Classes que s’ofereixen als migdies 

Piano. 

Guitarra 

Violí 

Llenguatge musical 

 

Preu de les classes i avaluacions del 
Conservatori :  

Consulteu el catàleg d’extraescolars de 
l’escola. 

 


