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Aula de Música de St. Pere de Ribes, 30 anys
ininterromputs de docència a la nostra població.

La música ajuda a desenvolupar la creativitat;
millora la capacitat d’expressió i de
comunicació; desenvolupa les diferents
intel·ligències: musical, espacial, lingüística,
lògico-matemàtica, corporal, interpersonal,
intrapersonal i naturalista (mètode i ordre); millora
la capacitat de treballar en equip, la disciplina, la
constància i l’esforç; i també és una font d’esbarjo
i gaudi sense límits! Us animem a venir amb
nosaltres a gaudir i aprendre un nou llenguatge,
una nova manera d’expressar-se, de sentir i
comunicar-se! Concerts, colònies, tallers i molta
música ens esperen!

En el curs 2021-22 canviem la direcció de l’escola
mantenint intacte l’esperit, el projecte i l’amor per
la música que coneixeu des de fa 30 anys,
mantenim el contacte i la col·laboració amb
l’escola El Petit Pianista d’igualada
www.elpetitpianista.com.

Per ampliar la informació podeu enviar un correu
electrònic o trucar al següent telèfon:

Director: José Mª Rubio Sáez 655 528 583
930 152 003 - info@amribes.cat

Classes col·lectives d’instrument i llenguatge
musical. El nostre sistema pedagògic es centra
en l’instrument que els alumnes comencen a
estudiar des del primer dia de classe, els
conceptes de llenguatge musical es treballen a
partir del propi instrument i amb tubs, carrillons,
xilòfons, percussió corporal..., que els infants
toquen i manipulen; amb audicions, projeccions i,
amb les noves tecnologies a l’abast que reforcen i
enriqueixen els aprenentatges.

Especialitat de Flamenc.

- Guitarra flamenca
- Flauta travessera
- Saxo
- Oboè
- Percussió
- LLenguatge musical i Harmonia
- Acompanyament
- Mètrica i compàs

Tots els nivells, classes individuals o col·lectives
d’instrument i assignatures complementàries i
optatives amb la possibilitat de preparar els
exàmens d’accés al grau superior.

Conjunts instrumentals, combos, orquestra.
La música és un llenguatge per compartir, a la
nostra escola oferim classes de conjunts
instrumentals, combos de música moderna i
orquestres on els nostres alumnes desenvolupen
un treball de conjunt i es relacionen amb alumnes
de diferents instruments, enriquint d’aquesta
manera la seva formació musical i personal.

Concerts de Nadal i de Final de curs. Els
alumnes amb el seu treball durant el curs van
millorant la seva tècnica i, en conseqüència, el
seu discurs musical, paral·lelament hem de
treballar l’autocontrol, és en aquest àmbit on els
concerts tenen un paper primordial. Oferim dos
concerts cada curs al desembre com a concert de
Nadal i al final de curs, aquests concerts els
oferim conjuntament amb l’escola El Petit Pianista
d’Igualada.

Entorn Microsoft Teams. Implementem l’entorn
Microsoft Teams que ofereix als nostres alumnes
un entorn amb calendari, carpetes amb material
per les classes, videotrucades, xat, protecció de
dades (els alumnes i famílies no han de compartir
informació privada de telèfon o correu electrònic,
amb la matrícula al nostre centre reben un correu
del centre que permet accedir a tot el seu
potencial i comunicar-se amb companys i
professors)

Software Gwido. Per donar compliment a la llei
de protecció de dades la nostra escola treballa a
nivell pedagògic, organitzatiu i de gestió amb el
software Gwido. Aquest programa manté
servidors de seguretat que compleixen totes les
normatives, permet crear quadres d’horaris,
seguiments d'assistència, elaboració d’informes
de seguiment, i gestió administrativa.
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Matrícula oberta tot el curs

Esperem gaudir aviat dels progressos
dels nostres alumnes i fer créixer en ells
l’interès i l’amor per la música que tants
beneficis els aportarà.

Concert de Nadal

Concert de final de curs

Colònies musicals

930152003
655528583
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Professors titulats i àmplia experiència

Classes dinàmiques

Noves tecnologies

Instruments clàssics:

Flauta travessera
Oboè
Clarinet
Saxòfon
Trompeta
Trombó
Trompa
Violí
Viola
Violoncel
Contrabaix
Piano
Guitarra clàssica
Guitarra flamenca

Instruments moderns:

Guitarra elèctrica
Guitarra acústica
Piano modern
Baix
Bateria

Instruments tradicionals:

Gralla
Tarota
Percussions
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