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Som al centre de Reus, al carrer 
Llovera en l’incomparable i històric 
Palau Bofarull i també al carrer Sant 
Jaume, en un edifici construït pensant 
en les necessitats específiques de 
l’ensenyament musical. 

Per les aules de l’Escola i Conservatori 
de Música de la Diputació a Reus hi 
passen al voltant de 400 infants i 
joves al llarg del curs. El nostre 
alumnat estudia música, des del nivell 
elemental fins al grau professional.

Comptem amb una plantilla de més 
de 30 professionals que els acompanya 
durant tot el període d’aprenentatge i 
junts creixen musicalment des de 
l’empatia i l’entusiasme.

Al llarg del curs acadèmic s’organitzen 
diferents activitats que complementen 
l’aprenentatge curricular, fet que 
aporta una visió més àmplia i diversa 
de la formació musical, conferències, 
xerrades, intercanvis amb altres 
centres, visites, concerts, audicions, 
trobades i tot un seguit d’enriquidores 
experiències musicals.

Escola i Conservatori
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Escola de Música

Els estudis que s’imparteixen en el marc de l’escola de música coincideixen 
amb les etapes d’infantil i primària, dels 5 als 12 anys.

L’escola contempla la música com una forma d’expressió i comunicació i té 
l’objectiu de despertar en els nens i nenes l’interès per aquest art i pel plaer 
del seu gaudi.

• Sensibilització (5 anys)

• Iniciació (6 anys)

• Aprenentatge Bàsic (7 i 8 anys)

• Aprenentatge Avançat (dels 9 als 11 anys)

Programes d’ensenyament:

Conservatori de Música

• Violí
• Violoncel
• Guitarra
• Flauta travessera
• Fagot
• Trompeta

• Trombó de vares
• Piano
• Viola
• Contrabaix
• Clarinet
• Oboè

• Saxòfon
• Trompa 
• Tuba i bombardí
• Percussió

• Els ensenyaments s’estructuren en sis cursos acadèmics, que   
 coincideixen amb l’etapa de secundària, batxillerat o grau mitjà.

• L’accés als estudis es fa un cop s’ha superat una prova específica
 que convoca anualment el Departament d’Educació.

• L’accés es pot fer a primer curs o a qualsevol dels altres cursos. 

• L'alumnat que supera els ensenyaments d'aquesta etapa obté
 el títol de tècnic professional en l'especialitat musical cursada.

Els estudis de Grau Professional són ensenyaments reglats que permeten 
obtenir el títol professional de música i s’imparteixen en el marc educatiu del 
conservatori de música.

Especialitats musicals



cmreus@dipta.cat
www.dipta.cat/cmreus

Escola i Conservatori de Música
de la Diputació a Reus

PalauBofarull
C/ LLovera 15, 43201, Reus
977 345 950 

Edifici Ampliació Escola de música
C/ Sant Jaume 9-11, 43201, Reus
977 318 857

• Orquestres d'Escola i Grau Professional

• Bandes d'Escola i Grau Professional

• Conjunts de guitarres d'Escola i Grau Professional

• Ensembles instrumentals de Grau Professional

• Agrupacions de música de Cambra

• Cors d'Escola i Grau Professional

• Big Band

Formacions musicals

• Concurs de Música de Cambra

• Concert de solistes 

• Jornades Musicals

• Concerts al Terrat

 ....i altres activitats i concerts

Projectes de Centre:


