
 

18è CONCURS 

DE COMPOSICIÓ MUSICAL 
 
L’Associació de Mares i Pares de l’Escola Municipal de Música Eixample convoca el 

18è Concurs de Composició Musical. Serà l’ocasió de posar en primer pla la 
creativitat dels estudiants de música. Entenem que compondre ha de ser un plaer, 

un exercici de llibertat en clau de música, que és el llenguatge universal de la 
humanitat. Així que us convidem a gaudir i a compartir aquells ritmes i melodies 
que us habiten! Animeu-vos i poseu veu i música a la vostra inspiració! 
 

 

Bases 

 

1. L’objectiu del Concurs és promoure la creativitat entre l’alumnat i fomentar la 

participació en les activitats culturals de l’Escola. 

 

2. Per participar cal ser alumne de l’Escola. 
 

3. L’obra presentada al Concurs pot estar composada individualment o en grup. 

 

4. Cada participant només pot presentar una obra. 

 

5. L’estil i la durada de l’obra són lliures amb una extensió mínima de 8 

compassos. 

 

6. S’ha d’especificar per a quin/quins instruments està destinada i volem fer 
èmfasis en que us animeu a escriure per a la categoria “veu”. La peça guanyadora 
d’aquesta categoria, s’interpretarà al Concert que cada final de curs oferim al 

nostre padrí, Joan Manuel Serrat. 

 

7. El jurat estarà format per 4 membres (un alumne, un professor, un 
pare/mare i algú relacionat professionalment amb el món de la música). 

 

8. L’original de la partitura ha d’indicar les informacions següents: títol de 

l’obra, categoria a la qual concursa, pseudònim i any de naixement de 
l’autor. Es lliurarà presencialment a Secretaria de l’Escola (en horari escolar) 

dins d’un sobre que indiqui el títol de l’obra i la categoria a la qual concursa, 
juntament amb una còpia de la partitura, i un sobre tancat amb la fitxa de 
l’autor emplenada íntegrament i signada (en annex de les bases). 
 
9. El termini de presentació finalitza el divendres 26 d’abril de 2019 a les 8 de la 
tarda. 

 

10. El divendres 3 de maig de 2019 a les 17.30 h totes les obres seran 
interpretades pels mateixos autors o per altres alumnes de l’escola a 
l’auditori de l’EMM Eixample davant del jurat. L’organització per tocar l’obra en 



directe és responsabilitat del concursant, comptant que sempre pot sol·licitar 
consell o ajuda al seu tutor a l’Escola. Interpretar l’obra en directe aquell dia és 
condició sine qua non per participar al Concurs. L’Organitzador es reserva el dret 
de posposar la convocatòria si s’escau, i avisarà als concursants per correu 
electrònic amb un mínim de 12 h d’antelació. 

 

11. La comunicació del veredicte del jurat es publicarà al web de l’Escola i al blog 
de l’Organitzador (AMPA) el 07/05/2019 i l’entrega de premis es farà més 
endavant en ocasió d’un concert de l’Escola. S’avisarà als premiats de la data 
d’entrega per correu electrònic; en cas de no poder assistir-hi els premiats 
podran ser representats per recollir el premi atorgat notificant-ho a 
l’Organitzador. 

 

12. Premis: Per a cada categoria el jurat atorgarà dos premis, un primer i un 
segon, excepcionalment tres si el jurat ho considera oportú. El jurat valorarà la 
qualitat musical, l’originalitat, la presentació i la interpretació. A més tots els 
concursants rebran un record per haver participat al Concurs. 

 

13. Les obres presentades quedaran a disposició de l’Escola i de l’Organitzador per 
a la seva interpretació o publicació als mitjans de difusió públics que considerin, de 
forma parcial o integral i sense limitació de temps, sense fer-ne us comercial i 
sempre citant l’autoria de les obres, aquesta utilització no donarà dret a cap 
retribució als autors de les obres. 

 

14. El dia d’interpretació de les obres i d’entrega de premis del Concurs seran 
objectes de gravacions audiovisuals on apareixeran els concursants que autoritzen 
la difusió d’aquestes gravacions als mitjans de comunicació que l’Escola i 
l’Organitzador considerin oportuns. 

http://www.emmeixample.cat/ca/page.asp?id=1
http://ampaemme.blogspot.fr/


 
 

 

18è Concurs de Composició Musical 
 

Fitxa del concursant 
 
 
 

 

Títol de l’obra: ............................................................................ 

 

Instrument/s i/o veu: .................................................................. 

................................................................................................. 

Pseudònim: ............................................................................... 

 

Autor/s (nom i cognoms): ............................................................ 

................................................................................................. 

 

Altres intèrprets: ........................................................................ 

 

Categoria: (marcar amb creu) 
 
 Adagio (per als alumnes nascuts el 2008 i posteriorment) 

 

Moderato (per als alumnes nascuts el 2005, 2006 i 2007) 

 

 Allegretto (per als alumnes nascuts el 2002, 2003, 2004 i 2005) 

 

Allegro (per als alumnes nascuts el 2001 i anteriorment) 

 

 Presto (composicions per a veu(s) amb o sense acompanyament) 

 

Telèfon de contacte: .............................................................. 

 

Correu electrònic: ................................................................... 

  
Escriure clarament en lletres majúscules, és obligatori emplenar tots els camps. 

La participació al Concurs implica l’acceptació de les condicions descrites a les bases. 

 

Signatura (per als menors d’edat, ha de signar a més el representant legal indicant nom,  

cognoms i DNI) 
 
 

 
 
 

Lloc i data: 
 

Us informem que les dades que ens proporcioneu s’incorporaran a la base de dades de l’AMPA | Escola Municipal de Música Eixample, amb la finalitat d’informar-vos  

sobre les activitats i els serveis de l’associació. En cap cas, les vostres dades es posaran a la disposició de tercers. D’acord amb el que disposa la Llei orgànica 15/1999,  

teniu la possibilitat d’exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al seu tractament, enviant un missatge de correu electrònic a l’adreça 

ampa.emm.eixample@gmail.com o dirigint-te per escrit a l’associació AMPA EMM Eixample, C. Sardenya, 368, 08025 Barcelona. 

mailto:ampa.emm.eixample@gmail.com

