
Badalona juliol de 2014 
 

Benvolguts pares i mares, 
 
Us adjuntem informacions diverses de cara al proper curs: 
 
-Les classes començaran el dilluns 22 de setembre. 
 
-Abans de començar el curs el Director i la Cap d’Estudis faran unes reunions 
informatives per als pares on us informaran sobre el funcionament del 
Conservatori. Aquestes reunions s’organitzaran per cursos: 

 

ALUMNES QUE JA ESTUDIAVEN AL CONSERVATORI:  

 

• Alumnes d’iniciació: Dimarts 9 DE SETEMBRE a les 18 h 

• Alumnes de 1r a 3r de Grau Elemental: Dimarts 9 DE SETEMBRE A LES 20 h 

• Alumnes de 4t de Grau Elemental: Dimarts 16  de SETEMBRE A LES 19 h 

 

ALUMNES NOUS:  

• Alumnes d’Iniciació i  de Grau Elemental que comencen estudis 
      al Conservatori aquest curs: Dimarts 9 de SETEMBRE A LES 19 h 
 

 
 
 

PER ESTABLIR L’HORARI  D’INSTRUMENT: 
 
- Els horaris d’instrument s’acorden directament amb el professor abans del dia 
18 de setembre. En funció de l’instrument caldrà que vingueu a una reunió o bé 
us trucaran a casa. Us adjuntem les dates de les reunions. 
 
PIANO, CORDA, GUITARRA, METALL, FAGOT, SAXO, CLARINET I FLAUTA 

TRAVESSERA : Us trucaran al setembre 

 
FLAUTA DE BEC:  Reunió el dimecres 3 de setembre a les 18,30 h. 
CLAVE: Reunió el dilluns 15 de setembre  a les 18 h. 
OBOÈ:  Reunió el  dilluns 15 de setembre  a les 18 h  
 
 
 



 

 Segueix  ⇒ 
 

 

        Calendari Escolar Curs 2014-15: 
Dilluns 22 de setembre: Inici del curs 

 Dilluns 3 de novembre: Festa de lliure elecció 

 Dilluns 8 de desembre: Festa: Immaculada Concepció 

Del 24 de desembre al 7 de gener ambdós inclosos: Vacances de Nadal 
Divendres 13 de febrer: Festa de lliure elecció 

 Del 29 de març  al 6 d’abril ambdós inclosos: Vacances de Setmana Santa 
Divendres 1 de maig: Dia del treball 

Dilluns 11  de maig: Sant Anastasi 

Divendres 22 de maig: festa de lliure elecció  

 Dilluns 25 de maig: Segona Pasqua 

Dijous 18 de juny:  acaben les classes  
 

Per qualsevol dubte o aclariment us podeu posar en contacte amb la secretaria del 
Conservatori fins el dia 31 de juliol de 10 a 13h o a partir del dia 1 de setembre 
de 10 a 13 h  i de 16 a 19 h. 
         
 

Atentament, 
 

       Conservatori de Badalona 
  



Badalona juliol de 2014 

Benvolguts pares i mares, 
 
A primers de juliol s’ha girat el càrrec bancari corresponent a la matrícula al 
Conservatori per al curs acadèmic 2014-2015 del vostre fill/a. Us  adjuntem el 
resguard d’aquesta matrícula per tal que l’arxiveu. Aprofitem per fer-vos 
arribar un  seguit d’informacions importants que pensem que poden ser  del 
vostre interès:  
 

Recordeu que l’horari establert en aquest full de matricula és condicional al fet 
de recuperar la part suspesa de l’assignatura de llenguatge musical al setembre. 

 

L’examen de recuperació serà el dijous  dia 4 de setembre, a les 16,30 h lectura  
i a les 17,30 h escrits. El mateix dia a partir de les 20h podreu veure les 
qualificacions d’aquest examen. En el cas que no s’hagi superat l’assignatura 
caldrà realitzar el corresponent canvi en l’horari que ara heu rebut, per això 
caldrà venir personalment al conservatori el divendres 5 de setembre de 10 a 13h. 
Si s’ha recuperat el llenguatge musical a l’examen de setembre no cal fer cap 
tràmit doncs ja serà vàlid el full de matrícula que ara us adjuntem. 

 
 

-Les classes del proper curs començaran el dilluns 22 de setembre. 
 

 
-Durant els primers dies del curs la Cap d’Estudis farà unes reunions 
informatives per als pares on us facilitarà informació  sobre el funcionament del 
Conservatori.  
 

• Alumnes de 1r a 3r de Grau Elemental: Dimarts 9 DE SETEMBRE A LES 20 h 

• Alumnes de 4t de Grau Elemental: Dimarts 16  de SETEMBRE A LES 19 h 

 
ORQUESTRADA: 

Durant el curs 2014-2015 renovarem el projecte de l’Orquestrada  iniciat ara fa dos 
cursos. Amb aquesta iniciativa volem donar seguiment als conjunts instrumentals  dels 
alumnes de nivell elemental,  activitat que considerem fonamental des del punt de vista 
formatiu.  

Els assajos començaran el dia 7 de novembre i es realitzaran els divendres de 17.30 a 
18.45 h,  el concert final es realitzarà a mitjans de març.  

Tots els alumnes de vent i corda de 2n, 3r i 4t d’elemental estan convocats a aquesta 
activitat que té un cost total de 8 € mensuals durant els mesos de novembre a març. Per 
agilitzar els tràmits, la matrícula es farà automàticament, si algú no hi  pot participar cal 
que ho comuniqui a secretaria abans del divendres 17 d’octubre. 

 
Segueix  ⇒ 



PER ESTABLIR L’HORARI  D’INSTRUMENT: 
 

- Els horaris d’instrument s’acorden directament amb el professor abans del dia 
18 de setembre. En funció de l’instrument caldrà que vingueu a una reunió o bé 
us trucaran a casa. Us adjuntem les dates de les reunions. 
 
PIANO, CORDA, GUITARRA, METALL, FAGOT, SAXO, CLARINET i FLAUTA 

TRAVESSERA : Us trucaran al setembre 

 
FLAUTA DE BEC:  Reunió el dimecres 3 de setembre a les 18,30 h. 
CLAVE: Reunió el dilluns 15 de setembre  a les 18 h. 
OBOÈ:  Reunió el  dilluns 15 de setembre  a les 18 h                
 

            
Us adjuntem també el calendari escolar del proper curs: 
 

Calendari Escolar Curs 2014-15: 
Dilluns 22 de setembre: Inici del curs 

 Dilluns 3 de novembre: Festa de lliure elecció 

 Dilluns 8 de desembre: Festa: Immaculada Concepció 

Del 24 de desembre al 7 de gener ambdós inclosos: Vacances de Nadal 
Divendres 13 de febrer: Festa de lliure elecció 

 Del 29 de març  al 6 d’abril ambdós inclosos: Vacances de Setmana Santa 
Divendres 1 de maig: Dia del treball 

Dilluns 11  de maig: Sant Anastasi 

Divendres 22 de maig: festa de lliure elecció  

 Dilluns 25 de maig: Segona Pasqua 

Dijous 18 de juny:  acaben les classes  

 
 
 
Per a qualsevol dubte o aclariment us podeu posar en contacte amb la secretaria 
del Conservatori fins el dia 31 de juliol de 10 a 13h o a partir del dia 1 de 
setembre de 10 a 13 h  i de 16 a 19 h 
        
 

Atentament, 
 

       Conservatori de Badalona  



Badalona juliol de  2014 
Benvolguts pares i mares, 
 
A mitjans de juliol s’ha girat el càrrec bancari corresponent a la matrícula al 
Conservatori per al curs acadèmic 2014-2015 del vostre fill/a. Us  adjuntem un  
seguit d’informacions importants que pensem que poden ser  del vostre interès: 
 

-Les classes del proper curs començaran el dilluns 22 de setembre. 
 
-El Director i la Cap d’Estudis faran unes reunions informatives on us informaran 
sobre el funcionament del Conservatori . Aquestes reunions s’organitzaran per 
cursos: 
• Pares dels alumnes de 1r de Grau Professional: DIMARTS 16 DE SETEMBRE a les 18 h 

• Pares dels alumnes de 2n a 4t de Grau Professional: Es convocarà durant el 1r trimestre. 

• Alumnes de 5è i 6è de Grau Professional: DIMARTS 16 DE SETEMBRE a les 20 h 
 

 
EXAMEN EXTRAORDINARI DE SETEMBRE: 
 
Llenguatge  musical: dijous 4  de setembre, a les 16,30 h lectura i a les 17,30 h escrits. 
Història de la música: Dijous 4 de setembre a les 11 h 
Piano  Divendres 5 a les 9 hores 
Violí  Dimecres 3 a les 11 hores 
 

HORARIS DEL PROPER CURS: 
   
INSTRUMENTS: 

 
- Els horaris d’instrument s’acorden directament amb el professor abans del dia 
18 de setembre. En funció de l’instrument caldrà que vingueu a una reunió o bé 
us trucaran a casa. Us adjuntem les dates de les reunions. 
PIANO, CORDA, GUITARRA, METALL, FAGOT, SAXO, CLARINET I FLAUTA 

TRAVESSERA : Us trucaran al setembre 

 
FLAUTA DE BEC:  Reunió el dimecres 3 de setembre a les 18,30 h. 
CLAVE: Reunió el dilluns 15 de setembre  a les 18 h. 
OBOÈ:  Reunió el  dilluns 15 de setembre  a les 18 h  
CANT : Dilluns 15 de setembre 12,30 h.        
           
MÚSICA DE CAMBRA: 

Els alumnes matriculats a l’assignatura de Música de Cambra i Cambra Corda 
han d’emplenar la butlleta que us adjuntem en aquest correu i retornar-la  
degudament complimentada per correu electrònic o presencialment  abans del dia 
5 de setembre. L’inici de les classes d’aquesta assignatura serà el 29 de 



setembre.  Els grups que s’hagin pogut establir abans d’aquesta data iniciaran la 
seva activitat rebent avís dels corresponents professors. 

IMPORTANT:  Si ho envieu per correu electrònic heu de rebre una confirmació 
de rebuda per assegurar-vos que la fitxa ens ha arribat correctament. 
 
ACOMPANYAMENT :   
 
Alumnes de piano cursos 5è i 6è: Reunió el divendres 5 de setembre a les 12 h 
 
INSTRUMENTS COMPLEMENTARIS: 
 
Els alumnes que heu sol·licitat començar un instrument complementari podeu veure si 
teniu plaça al tauler d’anuncis del conservatori o al web: 

www. conservatoribdn.cat  
 

Per establir l’horari d’instrument complementari tant els alumnes nous com els que ja en 
feien el curs passat cal que vingueu el dia de la reunió: 
 
CANT COMPLEMENTARI  alumnes nous: Us faran una petita audició el  15 de setembre a les 11 h.  

 

PIANO COMPLEMENTARI:  (Anna Arumí) Reunió el dia 17 de setembre a les 18 h 
 

PIANO JAZZ: (Joan Aymerich)  Us trucarà. 
 

GUITARRA ELÈCTRICA i BAIX ELÈCTRIC i COMPLEMENTARI: Us trucaran 
 
La resta d’instruments heu de venir el dia de la reunió de l’instrument corresponent que 
trobareu a la llista de dalt.  Per exemple si heu de fer Oboè complementari cal venir el 
dia de l’entrevista d’oboè.  
 
Us adjuntem també el calendari escolar del proper curs: 
 

Calendari Escolar Curs 2014-15: 
Dilluns 22 de setembre: Inici del curs 

 Dilluns 3 de novembre: Festa de lliure elecció 
 Dilluns 8 de desembre: Festa: Immaculada Concepció 

Del 24 de desembre al 7 de gener ambdós inclosos: Vacances de Nadal 
Divendres 13 de febrer: Festa de lliure elecció 

 Del 29 de març  al 6 d’abril ambdós inclosos: Vacances de Setmana Santa 
Divendres 1 de maig: Dia del treball 
Dilluns 11  de maig: Sant Anastasi 
Divendres 22 de maig: festa de lliure elecció  

 Dilluns 25 de maig: Segona Pasqua 
Dijous 18 de juny:  acaben les classes  

 
 
Per qualsevol dubte o aclariment us podeu posar en contacte amb la secretaria del 
Conservatori fins el dia 31 de juliol de 10 a 13h o a partir del dia 1 de setembre 
de 10 a 13 h  i de 16 a 19 h        

Atentament, 
       Conservatori de Badalona  



 

 

 

Badalona juliol de 2014 

 
 
Benvolguts pares i mares, 
 
 
A primers de juliol s’ha girat el càrrec bancari corresponent a la matrícula al 
Conservatori per al curs acadèmic 2014-2015 del vostre fill/a. Us  adjuntem el 
resguard d’aquesta matrícula per tal que l’arxiveu. 
 
Us adjuntem també el certificat que heu de presentar a d’institut per tal  que us 
puguin fer les convalidacions pertinents. 
 
La resta d’informacions sobre el proper curs: Calendari acadèmic, horaris, 
reunions, etc... les rebreu per correu electrònic durant el mes de juliol. 
 
 Per a qualsevol dubte o aclariment us podeu posar en contacte amb la secretaria 
del Conservatori fins el dia 31 de juliol de 10 a 13h o a partir del dia 1 de 
setembre de 10 a 13 h  i de 16 a 19 h 
        
 
 
 

Atentament, 
       Conservatori de Badalona 


