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Q u i  s o m

L’Intèrpret va nàixer el 1997 com el primer centre 
d’ensenyaments musicals d’iniciativa privada autoritzat per la 
Generalitat a Lleida.

Com a Escola de Música, des dels seus orígens, ha pres 
la iniciativa per tal d’aprendre i incorporar al seu currículum 
noves vies d’innovació didàctica en els diferents processos 
d’ensenyament-aprenentatge. Per tant, sempre ha mostrat 
una inquietud didàctica per respondre als diferents interessos, 
capacitats i motivacions dels alumnes.

El 2010, L’Intèrpret fa un salt quantitatiu i qualitatiu. El 
centre ha remodelat les seues instal·lacions per poder acollir 
l’ampliació dels seus ensenyaments i incorporar-ne de nous. 
Així, a l’Escola de Música s’hi suma la impartició del Grau 
Professional i també es crea l’Escola de Teatre Musical i 
l’Escola de So i Tecnologia Musical. L’Intèrpret es converteix, 
doncs, en el primer Centre Autoritzat de Grau Professional de 
la demarcació de Lleida i quart de Catalunya. Alhora, esdevé 
un centre de producció, que dóna sortida a les creacions 
pròpies i atén encàrrecs en diferents disciplines relacionades 
amb la música, el teatre i els espectacles en general.

Tot plegat, sense perdre el seu esperit fundacional, amb 
la voluntat de mantenir en permanent actualització i 
innovació la tasca educativa del centre. Un projecte obert, 
que vol ser una aportació enriquidora per a la cultura a 
Lleida i la resta del país.
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G r a u  P r o f e s s i o n a l  d e  M ú s i c a

L'Intèrpret és l'únic Centre Autoritzat de Grau Professional 
de Música privat de la demarcació de Lleida i el quart de 
Catalunya. Per tant, pot impartir els corresponents cursos i 
expedir la titulació que acredita aquests estudis.

El Grau Professional s’estructura en 3 cicles de dos 
cursos de durada cadascun, és a dir, que té una durada de 
sis cursos en total. Aquests estudis es poden fer 
simultàniament amb els d’ESO i Batxillerat. En acabar, 
l’alumne que ho desitgi pot optar a cursar els estudis de 
Grau Superior. 

Per accedir al Grau Professional, cal superar una prova 
d’accés que està regulada pel Departament d’Ensenyament 
de la Generalitat. Aquesta prova es fa al mateix centre, a 
L’Intèrpret.

A banda de seguir el currículum establert pel Departament 
d’Ensenyament, L’Intèrpret vol mantenir la filosofia de la 
resta d’estudis musicals que imparteix. Atenció propera i 
individualitzada de l’alumnat, mètodes didàctics innovadors i 
formació de l’estudiant com a músic integral.

Per poder impartir el Grau Professional de Música, el 
centre ha adequat recentment les seues instal·lacions. Disposa 
d’aules totalment equipades, una biblioteca, una aula 
d’informàtica i tecnologia musical, un petit auditori amb 
capacitat per a 100 persones, unit a un estudi de so dotat de 
la darrera tecnologia.

A més, per tal de donar resposta a les demandes de 
l’alumnat i les seues famílies i permetre una millor 
compatibilització dels estudis musicals i els ordinaris, 
L’intèrpret ha adaptat l’horari de les classes i ofereix la 
possibilitat de cursar les assignatures en horari intensiu 
(divendres tarda i dissabtes al matí). Una mesura innovadora 
que facilita la incorporació de l’alumnat de fora de la ciutat de 
Lleida.
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E s t r u c t u r a  d e l s  e s t u d i s

El Grau Professional de L’Intèrpret està estructurat en 3 cicles de dos cursos de durada cadascun. 
Durant aquests sis cursos l’alumne haurà de cursar:

    • Assignatures comunes: Llenguatge musical, instrument i harmonia.

    • Assignatures d’especialitat: En funció de l’instrument: orquestra, música de cambra, conjunt 
instrumental, cor, banda o big band.

    • Assignatures optatives: Música i noves tecnologies, història de la música, instrument 
complementari i educació corporal.

En funció de l’instrument varien les assignatures d’especialitat i, en definitiva, el pla d’estudis. 

A L’Intèrpret es poden cursar les següents especialitats:

• De l’àrea d’instruments d’orquestra:

 - Flauta travessera, clarinet, trompeta, trombó, saxòfon, violí, viola, violoncel, contrabaix i 
percussió.

• De l’àrea d’instruments polifònics:

 - Guitarra i piano.

• De l’àrea d’instruments de la música moderna i jazz:

 - Baix elèctric i guitarra elèctrica.
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P l a n s  d ’ e s t u d i s
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* Cal escollir entre fer instrument complementari o educació del cos. La resta d’assignatures cal cursar-les 
obligatòriament.

Hores setmanalsHores setmanalsHores setmanalsHores setmanalsHores setmanalsHores setmanals

Assignatures
1r 2n 3r 4t 5è 6è Hores 

anualsAssignatures
1r cicle1r cicle 2n cicle2n cicle 3r cicle3r cicle

Hores 
anuals

Comunes

Instrument 1 1 1 1 1 1 180

Comunes Llenguatge musical 2 2 2 2 240Comunes

Harmonia 2 2 120

D’especialitat
Música de cambra 1 1 60

D’especialitat
Orquestra/Big Band 2 2 2 2 2 2 360

Optatives

Història de la música 1 30

Optatives

Instrument 
complementari * 0,5 0,5 0,5 0,5 60

Optatives
Educació del cos * 1 1 60

Optatives

Música i noves 
tecnologies 1 1 1 1 120

6 / 6,5 6,5 / 7 6 / 6,5 6,5 / 7 7 6 1170

Àrea d’instruments de l’orquestra: corda fregada, vent fusta, vent metall i percussió. 
Flauta travessera, clarinet, trompeta, trombó, saxòfon, violí, viola, violoncel, contrabaix
i percussió.
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* Cal escollir entre fer instrument complementari o educació del cos. La resta d’assignatures cal cursar-les 
obligatòriament.

Hores setmanalsHores setmanalsHores setmanalsHores setmanalsHores setmanalsHores setmanals

Assignatures
1r 2n 3r 4t 5è 6è hores 

anualsAssignatures
1r cicle1r cicle 2n cicle2n cicle 3r cicle3r cicle

hores 
anuals

Comunes

Instrument 1 1 1 1 1 1 180

Comunes Llenguatge musical 2 2 2 2 240Comunes

Harmonia 2 2 120

D’especialitat

Música de cambra 1 1 60

D’especialitat
Conjunt 1 1 1 1 120

D’especialitat
Cor 1 1 1 1 120

D’especialitat

Acompanyament 1 1 60

Optatives

Història de la música 1 30

Optatives

Instrument 
complementari * 0,5 0,5 0,5 0,5 60

Optatives
Educació del cos * 1 1 60

Optatives

Música i noves 
tecnologies 1 1 1 1 120

5,5 / 6 6 / 7 5,5 / 6 6 / 7 6 5 1110

Àrea d’instruments polifònics. 
Piano i guitarra. 
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* Cal escollir entre fer instrument complementari o educació del cos. La resta d’assignatures cal cursar-les 
obligatòriament.

Hores setmanalsHores setmanalsHores setmanalsHores setmanalsHores setmanalsHores setmanals

Assignatures
1r 2n 3r 4t 5è 6è

hores
anuals

Assignatures
1r cicle1r cicle 2n cicle2n cicle 3r cicle3r cicle

hores
anuals

Comunes

Instrument 1 1 1 1 1 1 180

Comunes Llenguatge musical 2 2 2 2 240Comunes

Harmonia moderna 2 2 120

D’especialitat

Música de cambra 1 1 1 1 1 1 180

D’especialitat Conjunt 1 1 1 1 120D’especialitat

Cor 1 1 60

Optatives

Història de la música 1 30

Optatives

Instrument 
complementari * 0,5 0,5 0,5 0,5 60

Optatives
Educació del cos * 1 1 60

Optatives

Música i noves 
tecnologies 1 1 1 1 120

5,5 / 6 6,5 / 7 5,5 / 6 6,5 / 7 6 5 1110

Àrea d’instruments de música moderna i jazz. 
Guitarra elèctrica i baix elèctric. 



H o r a r i s  a d a p t a t s  a  l e s  
n e c e s s i t a t s  d e l s  a l u m n e s
Per tal de facilitar que l’alumnat pugui compatibilitzar els estudis musicals amb els ordinaris, L’Intèrpret 
planteja dos possibilitats horàries:

    • Horari entre setmana: 

L’horari es reparteix entre dilluns i divendres. Les classes són a partir de les 18 o 19 hores i les 
individuals o la música de cambra es poden cursar, també, al matí o migdia.

    • Horari compactat de cap de setmana: 

Aquesta opció està especialment pensada per a la gent que s’ha de desplaçar, és a dir de fora de 
Lleida. Les assignatures es concentren entre el divendres a la tarda i el dissabte al matí.

Un exemple d’aquest horari podria ser:
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Exemple d’horari 1r curs especialitat de violí

Assignatura Horari

Divendres

Llenguatge musical 17:00 a 19:00

Divendres

Orquestra 19:30 a 22:00

Dissabte

Instrument complementari 10:30 a 11:00

Dissabte Música i noves tecnologies 11:00 a 12:00Dissabte

Instrument 12:00 a 13:00



P r o v a  d ’ a c c é s

Per accedir al Grau Professional cal superar una prova d’accés regulada pel Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat. Es pot accedir a qualsevol dels sis cursos del Grau Professional.

La prova d’accés consta de dues parts diferenciades que es realitzen en dies diferents.
    1. Llenguatge musical.
    2. Instrument.

INSCRIPCIÓ
El període d’inscripció per al curs 2013/14  és de l’ 11 de març al 5 d’abril, ambdós inclosos.
La inscripció cal formalitzar-la a la secretaria de L’Intèrpret amb la següent documentació:
- Omplir el full d’inscripció a la prova d'accés.
- Portar una fotografia de l’alumne (mida carnet).
- Portar el DNI o Llibre de Família de l’alumne i targeta sanitària.
- Portar el DNI del pare, mare o tutor legal.
- Fer el pagament de les taxes d’inscripció i examen que són de 100 €.

PLACES OFERTADES
Les places ofertades per al curs 2013/14 són 15 per cada un dels sis cursos del grau professional, per a 
totes les especialitats.

PROVES
La prova d’accés al primer curs de llenguatge musical es farà el dimarts 28 de maig de 2013 a les 10:00 
hores.
La resta de proves de llenguatge, així com les d’instrument, s’organitzaran del 29  de maig  al 6 de juny 
de 2013.

PUBLICACIÓ DE LES NOTES
El dia 7 de juny, es penjarà al tauler d'anuncis la llista provisional d'alumnes que han superat la prova.
La relació definitiva es publicarà al tauler d’anuncis el dia 12 de juny de 2013.

RECLAMACIONS
Si hom ho creu convenient, podrà presentar per escrit una reclamació després de la publicació de la 
llista provisional d’alumnes admesos (del 7 al 11 de juny).

PERÍODE DE MATRICULACIÓ
La matrícula s’haurà de formalitzar del 25 de juny al 5 de juliol a la secretaria de L’Intèrpret (aquesta 
data està pendent de confirmació.per part del Departament d’Ensenyament).
Per a formalitzar-la, caldrà omplir el full de matrícula i pagar els drets de matrícula, que per al curs 
2013/14 són de 100 €.
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C o n v a l i d a c i o n s
L’alumne pot optar, en cursar simultàniament estudis de Grau Professional i ESO o Batxillerat, per 
convalidar assignatures de l’institut.

MATÈRIES
Es poden convalidar les següents matèries:

• Música (la comuna de 1r a 3r curs d’ESO).

• Matèries optatives de 1r a 3r curs d’ESO (fins a un màxim de 4 hores per curs).

• Una matèria optativa específica de 4t curs d’ESO. L’alumnat cursarà en aquest cas només dues 
matèries optatives específiques, cap de les quals no podrà ser la música.

No són convalidables ni el treball de síntesi de 1r a 3r curs ni el projecte de recerca de 4t curs.

DOCUMENTACIÓ
• Certificat expedit pel conservatori o pel centre professional de música on s’acredita el curs que fa 
l’alumnat. 

• Sol·licitud de reducció de matèries de l’educació secundària obligatòria (ESO) per als alumnes que 
cursen estudis de música en un conservatori o en un centre professional o en una escola de música 
autoritzada.

PROCÉS
• Presentació al centre o Institut on cursa l’ESO, durant els dos primers mesos de classe, de la 
“Sol·licitud de reducció de matèries de l’educació secundària obligatòria (ESO) per als alumnes que 
cursen estudis de música en un conservatori o en un centre professional, o en una escola de música 
autoritzada” acompanyada del “Certificat expedit pel conservatori o pel centre professional de música on 
s’acredita el curs que fa l’alumne o alumna”.

• La direcció del centre o Institut resol la sol·licitud d’acord amb la “Resolució per la qual es concedeix la 
convalidació de matèries optatives i/o de la matèria de música de l’educació secundària obligatòria 
(ESO) als alumnes que cursen ensenyaments professionals en un conservatori o en un centre 
professional de música”.

• Les resolucions s’han de comunicar per escrit a les persones interessades i hom hi pot presentar 
recurs en contra davant la direcció dels serveis territorials i, a la ciutat de Barcelona, davant la gerència 
del Consorci d’Educació en el termini de cinc dies hàbils a partir de l’endemà de la notificació de la 
resolució.

• El centre lliurarà a l’alumnat còpia compulsada i entrada per registre de tota la documentació.

• En els documents d’avaluació es farà constar l’adaptació curricular com a pla individualitzat (PI). En els 
corresponents apartats d’observacions es farà constar la resolució.
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• Les matèries que s’hagin convalidat no tenen qualificació ni computen als efectes de càlcul de la nota 
mitjana.

Simultaneïtat dels estudis musicals de règim especial amb l’ESOSimultaneïtat dels estudis musicals de règim especial amb l’ESOSimultaneïtat dels estudis musicals de règim especial amb l’ESO

CONSERVATORI ESCOLA DE MÚSICA AUTORITZADAESCOLA DE MÚSICA AUTORITZADA

O

CENTRE PROFESSIONAL
Supòsit A

Cursant entre 3 i 4 hores
Supòsit B

Cursant 4 hores o més

Reducció màxima d’hores per curs:Reducció màxima d’hores per curs:Reducció màxima d’hores per curs:

• 4 h. de matèries optatives de 1r a 3r i 
una matèria optativa específica de 4rt.

• Música (matèria comuna de 1r a 3r).

• 4 h. de matèries optatives de 1r a 3r i 
una matèria optativa específica de 4rt.

• 4 h. de matèries optatives de 
1r a 3r i una matèria optativa 
específica de 4rt.

• Música (matèria comuna de 
1r a 3r).

Es realitza una convalidació, i la 
documentació és la següent:

Es realitza un reconeixement, i la documentació és la següent:Es realitza un reconeixement, i la documentació és la següent:

CMU1 - Certificat del conservatori o 
centre professional autoritzat.
EMU1 - Sol·licitud de l’alumne.
EMU2 - Resolució.

CMU2 - Certificat de l’escola de música autoritzada.
EMU1 - Sol·licitud de l’alumne.
EMU3 - Resolució.
EMU4 - Pla de seguiment quadrimestral.

CMU2 - Certificat de l’escola de música autoritzada.
EMU1 - Sol·licitud de l’alumne.
EMU3 - Resolució.
EMU4 - Pla de seguiment quadrimestral.

Simultaneïtat dels estudis musicals de règim especial amb el BatxilleratSimultaneïtat dels estudis musicals de règim especial amb el BatxilleratSimultaneïtat dels estudis musicals de règim especial amb el Batxillerat

CONSERVATORI ESCOLA DE MÚSICA AUTORITZADAESCOLA DE MÚSICA AUTORITZADA

O

CENTRE PROFESSIONAL
Supòsit A

Cursant entre 3 i 5 hores
Supòsit B

Cursant 5 hores o més

Reducció màxima d’hores per curs:Reducció màxima d’hores per curs:Reducció màxima d’hores per curs:

• 4 h. de matèries optatives per curs

• 4 h. d’una matèria de modalitat d’un 
dels dos cursos.

• 4 h. de matèries optatives de 1r a 3r i 
una matèria optativa específica de 4rt.

• 4 h. de matèries optatives de 
1r a 3r i una matèria optativa 
específica de 4rt.

• Música (matèria comuna de 
1r a 3r).

Es realitza una convalidació, i la 
documentació és la següent:

Es realitza un reconeixement, i la documentació és la següent:Es realitza un reconeixement, i la documentació és la següent:

CMU1 - Certificat del conservatori o 
centre professional autoritzat.
BMU1 - Sol·licitud de l’alumne.
BMU2 - Resolució.

CMU3 - Certificat de l’escola de música 
autoritzada.
BMU3 - Sol·licitud de l’alumne.
BMU4 - Resolució.
EMU4 - Pla de seguiment quadrimestral.

CMU3 - Certificat de l’escola 
de música autoritzada.
BMU3 - Sol·licitud de l’alumne.
Resolució de la DGEPAE.
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Centre Autoritzat 
de Grau Professional de Música

Codi de centre: 25009927

C/ Sangenís Bertran, 11
Lleida

973 26 39 06
l-interpret@l-interpret.com

www.l-interpret.com


