
        GUITARRA CLÀSSICA    

 

Aquest any us volem oferir la possibilitat de gaudir de l'extraescolar de Guitarra Clàssica. 

Aquesta activitat estarà impartida per professionals de l'Escola Musical91 de Cornellà. És un 
centre creat per a l'ensenyament de tots els estils musicals - clàssic i modern - i dirigit a totes 
les persones interessades a fer música, al marge de la seva edat i nivell. 

Disposen d'un excel·lent equip de professors, bons músics, que poden donar a l'alumne una 
veritable educació musical. 

Aquí a l'escola s'impartirà  Guitarra Clàssica. Els grups seran de 3 a 7 persones. 

L'objectiu es aprendre les tècniques musicals per poder interpretar cançons i peces d'un 
repertori. Es complementa l'estudi individualitzat, amb un treball en equip amb la pràctica 
conjunta d'un repertori variat (clàssic, tradicional i actual). 

Per fer aquesta activitat és necessari dur una guitarra clàssica, us donem alguns consells... 

 Respecte a la mida de la guitarra, depèn de diferents factors, no només l'alçada del 
nen, sinó la mida de la ma i dits i llargada de braços . S'ha de sentir còmode a l'hora de 
tocar i no agafar posicions corporals dolentes.  

 De normal de 6 a 8 anys més o menys ja es pot començar amb una guitarra 3/4, ja que 
si és més curta aviat es queda petita 

 Es necessita que la guitarra no sigui dura de tocar, es a dir, que no costi molt de 
pressionar els dits a les cordes del mànec. 

 Hi ha diferents marques amb bona relació qualitat preu, aquestes són ADMIRA, 
OQUAN, CAMPS I ALHAMBRA. Us aconsellem que aneu a una botiga especialitzada i 
allà us podran orientar de manera més individualitzada. 

 És important, que informeu al professor si el vostre fill/a és esquerrà ja que s'haurà de 
fer una petita modificació a la guitarra. 

Esperem que us sembli interessant aquesta proposta i us animeu a participar. 
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