PROGRAMA D’ESTUDIS MUSICALS LLIURES
CURS 2022-23

Escola de Música La Càpsula
C/ Josep Torras i Bàges, 9. 08830 – Sant Boi de Llobregat
www.capsulamusica.com
CENTRE COL·LABORADOR DE CENTRES EDUCATIUS JAM SESSION

INTRODUCCIÓ
Proposem una escola de música diferent, jove i moderna, on els alumnes puguin adquirir un coneixement profund del seu instrument i de la
música en general, alhora que gaudeixen de tot el procés.
Un sistema dinàmic i efectiu, que parteix d'una estructura escolar sòlida (espai de treball virtual, audicions i activitats vàries, espais d'interacció,
etc..) però que no renuncia a un funcionament flexible i personalitzat, intentant sempre potenciar les aptituds i preferències de cada alumne.

Tot això és possible gràcies a un professorat jove però
amb una àmplia experiència docent. Un equip enèrgic i
motivat, que transmet no sols els coneixements, sinó la
passió per l'aprenentatge i per la música.
Direcció · Javi Doblas
Cap d’estudis · Marcos Deker

Professorat:
Mario Pérez · Bateria
Marc Carrey · Guitarra i combo
Marcos Deker · Guitarra i combo
David Chuelo · Baix Elèctric i combo
Sonia Redondo · Cant
Josep Benítez · Piano i combo
Tony Hurri · Bateria

CLASSES D’INSTRUMENT
Les classes d'instrument del Programa Lliure són individuals, adaptant-se així al ritme d'aprenentatge i a les preferències de cada alumne. Es
tracta d'una classe exclusiva alumne-professor en la qual s'estudien els aspectes tècnics de l'instrument: la posició, el repertori, la lectura, la
comprensió, els estils, etc.
Oferim formació des de Nivell Inicial fins a Nivell Professional dels següents instruments:

Guitarra

Baix elèctric

Piano o teclat

Bateria

Cant

(espanyola, acústica o elèctrica)

La nostra escola està centrada en música moderna, encara que amb una visió molt àmplia que abasta la majoria d'estils de la música actual.
En EM La Càpsula podràs aprendre les tècniques concretes de, entre altres, els següents estils:
Blues / Rock / Pop / Soul / Jazz / Swing / Heavy / Metal / Funk / Reggae / Folk
Les classes d'instrument individual poden ser de 50 minuts o de 25 minuts, i estan destinades a alumnes des de 9 anys i sense límit d'edat.

CLASSES DE COMBO
Basades en la relació entre els diferents elements que formen les principals formacions de bandes de música moderna, amb alumnes de diferent
instrument tocant junts un repertori variat i adaptat a cada combo concret.
En les classes de combo s'estudien conceptes com el “groove” de diferents estils, pulsació, variació de velocitat, equivalències de figures
rítmiques, improvisació, creació de ritmes propis, i en combos més avançats fins i tot estructures complexes, polirítmies, aplicació de diferents
compassos entre les diferents seccions en un mateix tema, experimentació sonora i composició aplicada.
Els combos del Programa Lliure es configuren segons edats i preferències dels seus integrants, aconseguint així que l'experiència educativa sigui
a més una experiència social i vivencial positiva.
Dins del calendari de classes de combo s'inclou una actuació per quadrimestre, oberta al públic i en algun dels espais escènics amb què
col·labora EM La Càpsula.

TARIFES
Assignatura

Classes d'instrument
Pack 2 instruments

Contingut

Duració de les classes

Quantitat classes
x quadrimestre

Preu
quadrimestral

Preu mensual
domiciliat

Preu mensual
efectiu

Guitarra, baix, bateria

50min

16

300 €

80 €

78 €

piano i cant

25min

16

190 €

53 €

50 €

Guitarra, baix, bateria

50min + 50min
50min + 25min

32
32

570 €
470 €

148 €
123 €

145 €
120 €

25min + 25min

32

355 €

93 €

90 €

50min

17

200 €

50min (instr.) + 50min (combo)

33

445 €

25min (instr.) + 50min (combo)

33

330 €

2 x instr. 50min + 50min (combo)
50m(instr) +25m (instr)+ 50m
(combo)

49

730 €

49

620 €

2 x instr. 25min + 50min (combo)

49

500 €

piano i cant

Classes de combo

Juvenil, adult i avançat

Pack classes d’instrument + combo

La matriculació als cursos d'Instrument i/o Combo del programa lliure implica el pagament d'una matrícula de 40€ per a alumnes nous i 35€ per
a alumnes que han cursat classes a la nostra escola en el curs anterior. La matrícula és renovable cada curs i s’aplica sobre unitats familiars.
El pagament de les classes de Combo o dels packs d'Instrument + Combo només es podrà realitzar de manera quadrimestral, abonant l'import
de la quota abans de l'inici de les classes.
Les classes d'Instrument sí que tindran l'opció de pagament quadrimestral i mensual, tenint aquesta última modalitat un preu diferent i superior
al de la quota quadrimestral.

CONTACTE
Localització:
La Cápsula
C/ Josep Torras i Bàges, 9 Local.
08830 - Sant Boi de Llobregat (Barcelona)
Davant l’estació de Ferrocarrils Catalans (ff.cc) de Sant Boi
Accés:
Estació Sant Boi de Ferrocarrils Catalans ff.cc (parada a 25 metres)
Bus (L75, L77, L96, SB1, SB3) (parada a 20 metres)
Telèfon:
(+34) 608 88 20 69
Horari d’atenció al públic:
Dilluns a Divendres – 17:00h a 21:30h
E-mail:
info@emlacapsula.com
Web:
www.capsulamusica.com

