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L’Àlbum dels instruments
amb els professors del CEM Escola de Música

Ed. Primària

Família de la corda fregada
Durada: 30 minuts
Dates: a concretar

Preu: 2€ per alumne/a

Una oportunitat per conèixer en directe

Presentacions en viu de les diferents
famílies d’instruments en sessions de
curta durada que es poden combinar o
bé programar en diferents trimestres,
cursos o etapes.

Les famílies dels instruments!
Família de la corda pinçada

Durada: 30 minuts
Dates: a concretar

Preu: 2€ per alumne/a

Família del vent fusta
Durada: 30 minuts
Dates: a concretar

Preu: 2€ per alumne/a

Família del vent metall
Durada: 30 minuts
Dates: a concretar

Preu: 2€ per alumne/a

Família de la percussió
Durada: 30 minuts
Dates: a concretar

Preu: 2€ per alumne/a

3 sessions: 5€ / alumne

4 sessions: 6€ / alumne

5 sessions: 7€ / alumne

Packs descompte!

http://www.cem.cat/


Les veus d ’Amèrica
amb The Hanfris Quartet

Ed. Primària i Secundària

Durada: 45 minuts
Dates: a concretar

Preu: 4€ per alumne/a

Inclou dossier pedagògic

Veniu a conèixer l’estil Barbershop!

El grup “The Hanfris”, guanyadors des de 2016 de la competició
espanyola anual de Barbershop, ens ajudaran a descobrir tota
la història d’aquest gènere musical a capella, a través de
cançons i exemples per il·lustrar conceptes com les diferents
veus del quartet, l’uníson, l’harmonia, la melodia versus
l’acompanyament, l’homofonia i el contrapunt, les octaves, les
quintes, els acords majors i menors, entre d’altres.

Segons l’edat de l’alumnat, s’adequa el nivell de complexitat
dels conceptes que s’exposen a la reunió. També hi ha la
possibilitat de treballar amb els alumnes una frase musical
senzilla a veus.

Objectius

• Difondre el cant i entendre la formació de 
quartet. 

• Apropar la música a partir de la veu. 

• Descobrir la música i les cançons de diferents 
èpoques. 

• Entendre el valor de la música popular 
americana, jazz, zwing, gospel i barbershop.

• Treballar l’hábit d’asistir a un concert

Video de l’espectacle

https://www.youtube.com/watch?v=ePxXxQ6TZEs
https://www.youtube.com/watch?v=ePxXxQ6TZEs


Notes & Films
amb l’Ensemble Una Cosa Rara

Ed. Primària i Secundària

Durada: 50 minuts
Dates: a concretar

Preu: 4€ per alumne/a

Inclou dossier pedagògic

Cinema amb els clarinets!

Notes&Films és a la vegada un concert i una sessió de cinema. Una
proposta que combina aquests dos llenguatges per explicar als infants
i joves històries a partir dels sons i les imatges, i al mateix temps
presentar-los la família del clarinet, incloent-ne alguns amb materials
recilcats.

Partint de curtmetratges que exploren tècniques cinematogràfiques
diverses com l’animació en stop-motion, el cinema en blanc i negre o el
vídeo digital, l’Ensemble Una Cosa Rara ha omplert les històries de
sons a partir de músiques d’èpoques molt diferents arranjades per a
trio de clarinets.

A Notes&Films, música i imatge es troben per explicar-nos històries
que ens faran somriure, inquietar, emocionar, gaudir... Curtmetratges
d’estils molt diferents acompanyats de música d’estètica molt diversa
amb un denominador comú: són històries que sonen. Històries que
s’expliquen sense paraules, només amb Notes&Films.

Objectius

• Descobrir la música i les cançons de diferents 
èpoques. 

• Treballar l’hàbit d’assistir a un concert.

• Unir música i cinema al servei de tres històries 
d'èpoques diferents. 

• Treballar la família dels clarinets.

Video de l’espectacle

https://www.youtube.com/watch?v=ekBX0Qph3CI
https://www.youtube.com/watch?v=ekBX0Qph3CI


Pere i el Llop
amb els professors del CEM Escola de Música

Ed. Infantil i 1r cicle de Primària

Durada: 40 minuts
Dates: a concretar

Preu: 4€ per alumne/a

Inclou dossier pedagògic

Un clàssic amb format renovat!

La famosa obra de Prokoviev, "Pere i el Llop“, explicada amb
titelles i amb la música d’una formació de cambra: piano,
violí, clarinet i flauta travessera.

A més d’explicar el conte als infants, el concert inclou la
presentació dels diferents instruments, per tal que els
alumnes aprenguin a reconèixer-los pel seu so i
característiques.

La millor manera de conèixer la història de Pere i el Llop a
través de les melodies que caracteritzen els diferents
personatges!

Objectius

• Difondre la música d’un dels compositors més 
importants de la història de la música.

• Conèixer els instruments musicals i la seva 
sonoritat.

• Conèixer històries tradicionals del món.

• Treballar l’hàbit d’assistir a un concert

http://www.cem.cat/


Lilliputs i semicorxeres
amb els professors del CEM Escola de Música
i L’Embarral Teatre

Ed. Infantil i Primària

Durada: 40 minuts
Dates: a concretar

Preu: 4€ per alumne/a

Inclou dossier pedagògic

Els viatges de Gulliver i la música de Telemann

En el conte original de J. Swift, els viatges del protagonista per
terres remotes i fabuloses, i les seves estades insòlites a
Lil∙liput, Brobdingnag, Laputa o el país dels houyhnhnms,
esdevindran una sàtira demolidora de la «civilitzada» societat
europea i ens demostraran que, malauradament, la modernitat
no ha fet més que perpetuar les corrupcions, les injustícies i les
males pràctiques d’altres èpoques.

Es tracta d’un espectable de teatre i música en directe, en el
qual s’expliquen els viatges de Gulliver amb la música original de
G. P. Telemann composada expressament per il·lustrar aquesta
narració, interpretada per instruments de l’època que es
presentaran també als infants.

Objectius

• Difondre la música d’un dels compositors més 
importants de la història de la música barroca.

• Conèixer els instruments musicals de l’època 
barroca i la seva sonoritat.

• Conèixer històries tradicionals del món.

• Treballar l’hàbit d’assistir a un concert

http://www.cem.cat/


MUSIQUEM
Cicle d’espectacles

Demana més informació i 
inscriu la teva escola!

info@cem.cat / 93.731.25.26

pedagògics musicals

Lloc on es realitzen els espectacles:

CEM Escola de Música i Grau Professional

Adreça: Passeig Vapor Gran, 17 de Terrassa

També es poden realizar sessions a mida

a altres espais o escoles

http://www.cem.cat/

