
X Folk a l’Escola · Curs 2016-2017 

PRESENTACIÓ 

El programa Folk a l’Escola posa a l’abast de tothom 
l’aprenentatge dels instruments i danses tradicionals als 

pobles i viles del Pirineu. 
Un equip estable de professors es desplaça per les diferents 
escoles per impartir les  matèries proposades en tallers i 

classes individuals amb un repertori comú que fa que tots 
els estudiants, visquin on visquin, el puguin compartir en qualsevol moment. 

Folk a l’Escola s’adreça tant als alumnes de les escoles com als 
familiars i veïns: mainada, joves i adults.  
 

Ompliu la butlleta d’inscripció i envieu-la a: 
escolafolkdelpirineu@tradicionarius.cat 

 
 
MATÈRIES I (instruments) 

Acordió diatònic (nivells inicial, mitjà i avançat) 
Clarinet (nivells inicial i mitjà) 

Flabiol i tamborí (nivell inicial i mitjà) 
Flauta travessera (nivells inicial i mitjà) 

Gralla (nivells inicial i mitjà) 
Guitarra folk (sensibilització i nivells inicial i mitjà) 
Guitarró (nivells inicial i mitjà) 

Harmònica (nivells inicial i mitjà) 
Percussió tradicional-folk (sensibilització i nivells inicial, mitjà i avançat) 

Piano (sensibilització i nivells inicial i mitjà) 
Sac de gemecs (nivells inicial i mitjà) 
Sensibilització a la música (3-5 anys)   

Trombó (nivells inicial i mitjà) 
Tuba (nivells inicial i mitjà)  

Violí (sensibilització i nivells inicial, mitjà i avançat) 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Matèries noves: 



Harmònica (nivells inicial i mitjà) 

Aquest és un curs adreçat a tots aquells que vulgueu  gaudir tocant 
l’harmònica d´una forma fàcil i pràctica, aprenent d´una forma senzilla les 

tècniques bàsiques com els head rolls, bendigs o wha-wha. Les classes tant 
per a joves com per  adults s´imparteixen d´una forma clara i entenedora 
amb el suport d´àudio i un xifrat específic clar. Aprendrem a tocar l’harmònica 

en diferents registres, folk, blues, música tradicional fent de solistes o 
acompanyant la veu principal i farem èmfasi en les possibilitats sonores a 

través de la nostra respiració. Estudiarem les tres claus o 
posicions elementals per poder-nos adaptar a diversos repertoris, 
repassarem les escales més importants i també parlarem dels mestres que 

han marcat pauta fixant-nos en els seus riffs  i el seu llenguatge tot estudiant-
los. 

No ho dubteu, l’harmònica diatònica és un dels instruments més versàtils on 
es fusionen la diversió i el ritme. Si sempre us ha cridat l´atenció aquest petit 
instrument, ara teniu la oportunitat de desenvolupar les vostres aptituds i 

gaudir fent música. Us esperem. 
 

 
 

Sensibilització a la música (3-5 anys) 
Taller adreçat als més petits on se’ls oferirà les eines per poder descobrir 
l’univers musical i aprendre a escoltar i a tocar en grup. 

Amb la utilització de diferents instruments, descobriran diferents sons, tot 
motivant-los  per a la creació sonora amb petits jocs al voltant de la música. 

Construiran diferents instruments amb materials a l’abast o de rebuig i amb 
ells es crearan formacions instrumentals. 
Amb el dibuix s’iniciaran en els signes del  llenguatge musical i amb mètodes 

molt senzills començaran a llegir i escriure música.  
Coneixeran l’acordió diatònic, diferents petits instruments de percussió, de 

vent i de corda i aprendran cançons i danses tradicionals catalanes. 
1Preu variable 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Taller d’harmonia i arranjaments 1  

http://música.us/


Dirigit per: Sergi Vergés 

Adreçat a nens i joves amb coneixements bàsics de llenguatge musical. 
Periodicitat quinzenal.  Divendres tarda (horaris a convenir).  

A l’Escola Folk del Pirineu (Arsèguel) 
Conèixer les nocions bàsiques de l’harmonia i la seva aplicació pràctica. 
Conèixer les particularitats dels instruments (tradicionals i moderns) i de la 

seva escriptura. Saber adaptar la música a la instrumentació específica de 
cada grup.  

 
Programa 
- Repàs i ampliació de conceptes de llenguatge musical.  

- Escales i acords bàsics. Les seves particularitats i relacions.  
- Encadenaments harmònics habituals. Acords principals i acords de pas.  

- Tessitures i particularitats dels instruments habituals del folk i la música 
moderna.  
- Tècniques senzilles d’escriptura polifònica (combinació d’instruments) 

 
Metodologia 

- Nocions teòriques  i exercicis pràctics per desenvolupar-les.  
- Preparació d’un projecte d’arranjaments de fi de curs. 
2Preu variable  

 
 

PREU 

Matrícula: 33 €. Cobrament: octubre, amb la primera mensualitat.  

Inscrits de la mateixa unitat familiar només es cobrarà una matrícula. 

 

Taller setmanal (2 inscrits, 45 m,3-4 inscrits 1 hora): 37 € mes *33 €  **31 € 
1Sensibilització a la música, a partir de 5 inscrits: 25 € mes *22 €   **20 € 

Classe individual de 30 minuts: 47 € mensuals. *42 €  **40 €  

Classe individual de 45 minuts: 62 € mensuals. *55 €  ** 53 € 

Classe individual de 60 minuts: 77 € mensuals. * 69 €  **67 € 

 

Tallers quinzenal: 26 € mensuals. *23 € · **18 € 

Classe individual quinzenal de 30 minuts: 32 € mensuals. *30 €  ** 28 € 

Classe individual quinzenal de 45 minuts: 42 € mensuals. *38 €  ** 36 € 

Classe individual quinzenal de 60 minuts: 52 € mensuals. *47 €  ** 45 € 
2Taller d’harmonia i arranjaments 1: 39 € mensuals *35 €  **33 € 

 

*Més d’un membre inscrit de la mateixa unitat familiar. Per inscripció en 

més d’una opció. 

** Unitat familiar inscrita en quatre matèries o més. 

 

El preu de la matrícula és tarifa única (sense descomptes) 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
MATÈRIES II (formacions instrumentals) 



Grup de música tradicional 1. Dirigit per Cati Plana. 

Periodicitat quinzenal. Dijous (horaris per confirmar.) a l’Escola Folk 
(Arsèguel) 

Formació oberta a tots els instruments. Es requereix un bon nivell de lectura 
i un control tècnic equivalent a tres anys de pràctica amb l’instrument.  
Es treballarà i s’aprofundirà en arranjaments de temes instrumentals, 

principalment de dansa tradicional. 
1Preu variable 

 
PREU 

Matrícula: 33 €. Cobrament: octubre, amb la primera mensualitat.  

Inscrits de la mateixa unitat familiar només es cobrarà una matrícula. 

 

5-6 inscrits: 39 € mensuals. *35 €. **33 € 
1A partir de 7 inscrits: 30 € mensuals. *27 €. *25 €.  

*Més d’un membre inscrit de la mateixa unitat familiar. Per inscripció en 

més d’una opció. 

** Unitat familiar inscrita en quatre matèries o més. 

 

El preu de la matrícula és tarifa única (sense descomptes) 

 

 

 

Grup instrumental 2. Dirigit per Isidre Pelàez. Periodicitat quinzenal. 
Dissabtes, de 11 a 13 h a l’Escola Folk (Arsèguel) 

Es requereix nivell inicial de lectura i un control tècnic equivalent a 2  anys 
de pràctica amb l’instrument. En el cas del flabiol i del sac es treballarà des 
del nivell inicial repartint el taller entre classe d’instrument amb el professor 

respectiu  i grup instrumental.  
Aquesta formació està expressament pensada per a instruments de canya 

(sac de gemecs, gralla i tarota), flabiol i tamborí i percussió, però està oberta 
també a instruments de metall.  
Es treballarà repertori instrumental tradicional pirinenc així com el dels vells 

músics pirinencs. 
El grup es prepararà per acompanyar les danses que es ballin als pobles 

pirinencs. 
1Preu variable 

 
PREU 

Matrícula: 33 €. Cobrament: octubre, amb la primera mensualitat.  

Inscrits de la mateixa unitat familiar només es cobrarà una matrícula. 

 

5-6 inscrits: 43 € mensuals. *35 €. **33 € 

A partir de 7 inscrits: 30 € mensuals. *27 €. **25 €.  

Preu especial per a associacions. 
1Preu variable 

 

*Més d’un membre inscrit de la mateixa unitat familiar. Per inscripció en 

més d’una opció. 

** Unitat familiar inscrita en quatre matèries o més. 

 

El preu de la matrícula és tarifa única (sense descomptes) 

 

Grup instrumental 3. Grup de poble. Periodicitat quinzenal. Dia i horari 
per confirmar. 75 minuts 



Formació per a qualsevol instrument i especialment als alumnes de l’Escola 

Folk del Pirineu, tot i obert a tothom interessat. 
La idea d’aquesta formació és la d’estimular als nostres estudiants a tocar en 

grup d’una manera senzilla i divertida. És un complement perfecte a les 
classes convencionals. 
També es vol potenciar el fet  que músics del mateix poble i/o escola es trobin 

regularment per tocar conjuntament i es puguin preparar  per participar com 
a músics en diferents esdeveniments locals. 
1Preu variable 

 
PREU 

Matrícula: 33 €. Cobrament: octubre, amb la primera mensualitat.  

Inscrits de la mateixa unitat familiar només es cobrarà una matrícula. 

 

5-6 inscrits: 20 € mensuals. *18 €. **16 € 
1A partir de 7 inscrits: 15 € mensuals. *13 €. **11 €.  

 

*Més d’un membre inscrit de la mateixa unitat familiar. Per inscripció en 

més d’una opció. 

** Unitat familiar inscrita en quatre matèries o més. 

 

El preu de la matrícula és tarifa única (sense descomptes) 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
MATÈRIES III (coneixements teòrics i creativitat) 
Taller d’harmonia per acordionistes diatònics I i II 



Dirigit per Cati Plana 

Periodicitat quinzenal. Dissabtes durant el matí (horaris a convenir). A l’Escola 

Folk del Pirineu (Arsèguel).  

Mínim d’inscrits: 3 

El taller d’harmonia que es proposa s’estructurarà en sessions quinzenals de 

caire teòrico-pràctic. 

El punt de partida seran els intervals harmònics i a partir d’aquí es començarà 

treballant els següents conceptes:  tonalitat, acords diatònics d’ambdós 

modes, les funcions tonals, ritme harmònic, enllaç d’acords, continuïtat 

harmònica, cadències i tractament de l’acord de dominant. 
1Preu variable 

 

PREUS 

Matrícula: 33 €. Cobrament: octubre, amb la primera mensualitat.  

Inscrits de la mateixa unitat familiar,  només es cobrarà una matrícula. 

 

46 € mensuals. *41 €. **39 € 
1A partir de 4 inscrits: 40 € mensuals. * 36 €. **34 €  

*Més d’un membre inscrit de la mateixa unitat familiar. Per inscripció en 

més d’una opció. 

** Unitat familiar inscrita en quatre matèries o més. 

 

El preu de la matrícula és tarifa única (sense descomptes) 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
Taller d’harmonia i arranjaments 2 
Dirigit per: Sergi Vergés 



Adreçat a joves i adults que vulguin aprofundir en coneixements musicals i 

harmònics previs, i la seva aplicació en la música popular d’arrel folk.  
Periodicitat quinzenal.  Divendres durant la tarda (horaris a convenir).  

A l’Escola folk del Pirineu (Arsèguel) 

 
Aprofundir als coneixements de l’harmonia moderna. Aprofundir a les 
particularitats dels instruments (tradicionals i moderns) i de la seva 

escriptura. Conèixer tècniques avançades d’arranjaments i instrumentació 
per a diferents formacions.  

 
Programa: 

- Repàs i ampliació de conceptes d’harmonia bàsica.  
- Harmonia moderna i la seva aplicació pràctica en el camp del folk i la 
música popular. Encadenaments harmònics i tècniques de reharmonització 

bàsica. Cadències i modulacions.  
- Estudi  dels instruments habituals del folk i  la música moderna i la seva 

escriptura.  
- Tècniques avançades d’escriptura polifònica (combinació d’instruments).  
- Tècniques per planejar un arranjament per a qualsevol formació 

instrumental.  
 

Metodologia 
- Nocions teòriques setmanals i exercicis pràctics per desenvolupar-les.  

- Preparació d’un projecte d’arranjaments de fi de curs.  
1Preu variable 

 

 
PREU 

Matrícula: 33 €. Cobrament: octubre, amb la primera mensualitat.  

Inscrits de la mateixa unitat familiar,  només es cobrarà una matrícula. 

 

47 € mensuals. *43 €. **41 € 
1A partir de 4 inscrits: 40 € mensuals. * 36 €. **34 €  

 

*Més d’un membre inscrit de la mateixa unitat familiar. Per inscripció en 

més d’una opció. 

** Unitat familiar inscrita en quatre matèries o més. 

 

El preu de la matrícula és tarifa única (sense descomptes) 

 

 
 

 
 

 
 

INFORMACIÓ: 

Si teniu algun dubte sobre la informació, poseu-vos en contacte: 
973 38 41 82 

escolafolkdelpirineu@tradicionarius.cat 


