
 

L’EQUIP  
 
Ma Lluïsa Alegre 
Manel Barea  
Irene Bellido 
Clara Borràs 
Laura Colago 
Carlos Cruz 
Laura Gené 
Cecília López  
Núria Losada 
Ana Moreira 
Mariko Nambú 
Lourdes Pallerols 
Meritxell Puig 
Oriol Ramos 
Maria Roca 
Keiko Ueno 
 
 
 

Més informació: 

Aribau 143, entresòl 2a 

Tel. 93 410 40 99 

www.estudimusical143.com 

info@estudimusical143.com 

PIANO 
VIOLÍ, VIOLA, VIOLONCEL 

GUITARRA ACÚSTICA 
GUITARRA ELÈCTRICA 

BAIX ELÈCTRIC 
FLAUTA TRAVESSERA 

CLARINET 
  TROMPETA 

CANT 
 

COR INFANTIL (7 a 13 anys) 
COR EM143 (adults) 

 
MÚSICA DE CAMBRA 
GRUP INSTRUMENTAL 

 
LLENGUATGE MUSICAL 

ASSIGNATURES TEÒRIQUES 
 

REEDUCACIÓ DE LA VEU 
PERCEPCIÓ AUDITIVA 

 
  MASTERCLASSES D’INSTRUMENT 
  P.P.ACCÉS A G. PROFESSIONAL 
  P.P.ACCÉS A GRAU SUPERIOR 
 

 

Nens a partir de 3 anys 
Sensibilització 

Iniciació a la música 
Instruments ORFF 

 

CURS 
2022-2023 

 

«Concurs de PIANO a 4 i 6 mans» 
 

«Activitats al voltant del Concurs 
Internacional de piano MARIA CANALS» 

 
«Participació al Festival SIMFONIC» 

 
SORTIDES, AUDICIONS, CONCERTS, MASTERCLASSES 

 
 

http://www.estudimusical143.com/
mailto:info@estudimusical143.com


 

CURS 2022-23 

L’Estudi Musical 143 és un centre d’ensenyament musical que va 

iniciar la seva activitat acadèmica i musical el curs 2012-2013.La 

seu es troba en un edifici noucentista situat a l’eixample de 

Barcelona i està molt ben comunicat. 

El propòsit de l’escola és el d’oferir una formació musical d’alta 

qualitat amb un pla d’estudis personalitzat i adequat al ritme de 

cada alumne, a les seves capacitats i als seus interessos. La nostra 

oferta educativa inclou cursos de sensibilització per als més petits, 

iniciació, un programa curricular paral·lel al dels conservatoris així 

com un ample ventall de possibilitats per a joves i adults que vulguin 

iniciar-se en la música o bé reprendre el contacte amb l’instrument. 

A l’Estudi Musical 143 vetllem al màxim per a la seguretat dels 

professors i alumnes, atenent al protocol i mesures sanitàries 

recomanades. 

L’Estudi Musical 143 també ofereix cursos de preparació 

específics per als alumnes interessats en superar amb èxit les 

proves d’accés a Conservatoris de Grau Professional així com a 

centres de Grau Superior (ESMUC, Conservatori del Liceu i altres). 

És el nostre desig que l’activitat musical no es redueixi a l’àmbit de 

l’aula. S’hi programen regularment concerts, classes magistrals, 

audicions comentades, cursos de formació divulgativa, sortides i 

activitats fora del centre. 

 

Dues de les activitats permanents son els CORS: 

El Cor Infantil, és un cor adreçat a tots els nens i nenes d’entre 7 i 

13 anys, que aquest curs assajarà en stages de caps de setmana. 

El Cor EM143, és un cor format per persones adultes amb o sense 

coneixements musicals, que assaja tots els dilluns a les 20h30 

 

 

CURS 2022-23 

NOM I COGNOMS ALUMNE:………………………………………….. 

DATA DE NAIXEMENT:………………………………………………... 

NOM I COGNOM PARE / MARE…………………………..………….. 

……………………………………………………………….…………..... 

E-MAIL (majúscules) …………………………………………………… 

Telèfon/s de contacte…………………………………………….…..… 

 

Propostes horàries: 

 

 

 

 

 

 

 

Matrícula: ………………… 

Quota assignatures: 

………………………………………………              …………… 

………………………………………………              …………… 

………………………………………………              …………… 

………………………………………………              …………… 

 


