
EDUCACIÓ ARTÍSTICA FOMENT A LA LECTURA  
INICIACIÓ A LA GUITARRA FLAMENCA 

 
FORMAT 
Taller integrat en una assignatura optativa de l’ESO. 
 
PROGRAMA 
Educació artística i foment de la lectura. 
 
DESTINATARIS 
Alumnes d’ESO  
 
CALENDARI   
Al llarg del curs, a concretar amb els Instituts 
 
DURADA ESTIMADA  
Sessions d’una hora. 
 
DESCRIPCIÓ 
Taller d’introducció a la guitarra flamenca, en format de classes pràctiques 
col·lectives, dissenyat pedagògicament per iniciar-se en l’aprenentatge dels 
ritmes i acords bàsics del flamenc. Es tracta d’un tast que ofereix la possibilitat 
de conèixer aquest instrument en un taller de música comunitària, i dóna opció 
a l’alumnat de continuar la seva formació en tallers posteriors de més nivell o 
be en classes individuals d’instrument. 
 
OBJECTIUS 
1. Desenvolupar capacitats personals com l’observació, la creativitat, la 

concentració o la capacitat d’esforçar-se per assolir objectius. 
2. Estimular la comunicació, la cooperació i el treball en equip entre els 

participants. 
3. Treballar aspectes musicals com l’oïda, el sentit del ritme i la intuïció 

musical. 
4. Introduir-se en les diverses tècniques d’execució pròpies de la guitarra 

flamenca i assimilar nocions bàsiques al voltant de les estructures 
harmòniques i rítmiques de la música flamenca. 

5. Començar a tocar la guitarra amb acompanyaments i peces  de nivell 
senzill 

 
METODOLOGIA  
Les classes són eminentment pràctiques, i combinen la iniciació a l’instrument 
amb el coneixement dels ritmes i els estils del flamencs. S’aprenen un seguit de 
peces de nivell bàsic, ordenades progressivament, que inicien l’alumne en la 
interpretació de la guitarra alhora que l’estimulen per anar superant les 
dificultats tècniques del “toque”. Es treballen ritmes, acords, melodies, i les 
tècniques bàsiques de l’instrument en grup. El coneixement del flamenc es 
realitza mitjançant l’acostament als ritmes propis del gènere, amb “palmas” i 
audicions. 
 
 
 

 



LLOC DE REALITZACIÓ 
El taller es realitzarà al mateix Institut. 
 
RECURSOS 
Humans: 1 professor per taller. 
Material: Reproductor de CD/USB. Faristols i cadires sense braços pels 
alumnes. Al llarg del taller si surt la necessitat d’un  material específic  es 
consultarà amb l’escola.  
Econòmics: El personal docent de l’Escola de Música ja té unes hores 
assignades a aquests tallers (segons disponibilitat de les hores assignades a 
aquests tallers). 
 
OBSERVACIONS  
El màxim d’alumnes inscrits per curs és de 6. Els alumnes han de portar 
guitarra.  

 
INFORMACIÓ   
Escola Municipal de Música, Dansa i Aula de Teatre  emusica@montornes.cat  
Telèfon 93 568 63 67 (tardes) 
 
INSCRIPCIONS 
A la pàgina web de l’Ajuntament: 
https://www.montornes.cat/seu_electronica/serveis-i-tramits/cateld-d-activitats-
educatives/formulari-de-sol-licitud-d-activitats-educatives 
Departament d’Educació. educacio@montornes.cat 
Telèfon: 93 5667004 / 630281538 
 
  


