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ESCOLES MUNICIPALS DE MÚSICA
DE BARCELONA

ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA CAN FARGUES
Avinguda de Frederic Rahola, 2-8
08032 Barcelona
barcelona.cat/emmcanfargues

ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA CAN PONSIC
Avinguda de J. V. Foix, 51
08034 Barcelona
barcelona.cat/emmcanponsic
T 932 801 131

ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA EIXAMPLE -
JOAN MANUEL SERRAT
Sardenya, 368
08025 Barcelona
barcelona.cat/emmeixample
T 934 586 590

ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA SANT ANDREU -
MESTRE PICH SANTASUSANA
Segadors, 2
08030 Barcelona
barcelona.cat/emmsantandreu
T 933 461 094



OFERTA
EDUCATIVA

Les propostes estan pensades per a infants, joves i adults per tal de facilitar la pràctica i la formació
musical amateur de qualitat, i també, per preparar l’alumnat especialment capacitat i interessat a
seguir estudis professionalitzadors.

Cada programa determinarà el nombre de places en relació amb:
· Les agrupacions que tindrà l’escola: banda, big band, orquestra de corda, orquestra de cambra,
 grup de percussió, combos de música moderna i jazz, ensembles, grup d’arrel-fusió, grups de
 música tradicional, agrupacions corals, entre altres possibles.
· Les edats dels alumnes o especificitats del conjunt.

PROGRAMES PER A ALUMNAT
DE 5 A 18 ANYS

 5 ANYS
Llenguatge musical
(1 hora/setmana)

 6 ANYS
Llenguatge musical i cant
coral (2 hores/setmana)

 7 ANYS
Llenguatge musical
(1 hora/ setmana)
Cor (1 hora/setmana)
Instrument col·lectiu
(45 minuts/setmana)

 8 ANYS
Llenguatge musical
(1 hora i mitja/setmana)
Cor (1 hora/setmana)
Instrument col·lectiu
(45 minuts/setmana)

L’Institut Municipal d’Educació de Barcelona és titular de cinc escoles de música, que disposen d’un
equipament propi. La seva finalitat principal és la promoció de l’afició per la música i el seu caràcter
és eminentment pràctic. S’hi ofereix un ampli ventall d’activitats per a l’aprenentatge i la pràctica musical
en diferents estils, individualment, en agrupació o grups corals, dirigides a totes les edats i capacitats.

La funció de les escoles municipals de música de Barcelona no és únicament formativa, sinó també
social i cultural, i, en aquest sentit, s’hi promouen audicions, concerts, intercanvis i trobades, amb la
participació de tot l’alumnat o amb músics convidats. Per a aquells alumnes amb especial capacitat
i interès, es facilita l’accés a estudis professionalitzadors.

L’Escola Municipal de Música Nou Barris va ser creada el curs 2007-2008. Actualment, està gestionada
per la Fundació La Guineu, entitat amb una llarga trajectòria en el camp dels ensenyaments musicals.

Basant-nos en l’aprenentatge de música en conjunt, a través dels grups instrumentals i corals, hem
intentat potenciar que l’aprenentatge de l’instrument i el treball en conjunt tingui una càrrega molt
important en el còmput general d’hores. Les formacions corals i instrumentals són nombroses i
d’estils molt variats, des d’orquestres de corda i vent, grups o ensembles d’instruments homogenis
i combos de música moderna. L’escola ofereix itineraris de tot tipus, per tal que tothom pugui trobar
uns aprenentatges d’acord amb els seus interessos. Treballem amb una gran il·lusió, la qual cosa es
materialitza en la gran quantitat de projectes musicals que elaborem cada curs, molts i variats, i ens
agrada pensar i desitjar que els anys que els alumnes passaran amb nosaltres els proporcionaran
unes vivències que els acompanyaran per sempre.

AGRUPACIONS

· Combo (3r i 4t cicle)
· Cor jove
· Coral (3r i 4t cicle)
· Coral Nins (2n cicle)
· Coral Xics (3r cicle)
· Grup de clarinets
 (3r i 4t cicle)
· Grup de flautes (3r i 4t cicle)
· Grup de guitarres
 (3r i 4t cicle)
· Grup de metalls (3r cicle)
· Grup de percussió
 (3r i 4t cicle)
· Grup de saxos (3r i 4t cicle)
· Grup de violoncels
 (3r i 4t cicle)
· Música de cambra
· Orquestra de corda Les Efes
 (3r cicle)
· Orquestra de corda Mil
 Cançons (3r cicle)
· Orquestra de vent
 (3r i 4t cicle)
· Orquestra de corda (4t cicle)

INSTRUMENTS

· Baix elèctric
· Cant clàssic
· Cant modern
· Clarinet
· Contrabaix
· Fagot
· Flauta travessera
· Guitarra
· Guitarra elèctrica
· Oboè
· Percussió
· Piano
· Tenora
· Tible
· Trombó
· Trompa
· Trompeta
· Tuba
· Viola
· Violí
· Violoncel

 9-12 ANYS
NIVELL 1
Llenguatge musical
(1 hora i mitja/setmana)
Cor (1 hora/setmana)
Instrument col·lectiu
(45 minuts/setmana)
Conjunt instrumental
(a convenir)

NIVELL 2
Llenguatge musical
(1 hora i mitja/setmana)
Cor (opcional 1 hora/setmana)
Instrument
Col·lectiu (45 minuts/setmana)
o individual (30 minuts/
setmana)
Conjunt instrumental

NIVELL 3
Llenguatge musical
(1 hora i mitja/setmana)
Cor (opcional 1 hora/setmana)
Instrument
Col·lectiu (45 minuts/setmana)
o individual (30 minuts/
setmana)
Conjunt instrumental

PROGRAMES PER A MAJORS
DE 18 ANYS

 PROGRAMA D’ESTUDIS
Llenguatge musical
(45 minuts/setmana)
Instrument col·lectiu
o individual (30 o 45 minuts/
setmana)
Conjunt instrumental

 AGRUPACIÓ COR JOVE
Dijous a la tarda

NIVELL 4
Llenguatge musical
(1 hora i mitja/setmana)
Cor (opcional 1 hora/setmana)
Instrument
Col·lectiu (45 minuts/setmana)
o individual 45 minuts/
setmana)
Conjunt instrumental
Prova d’accés a centre
professional

 13-18 ANYS
Llenguatge musical, harmonia
i composició (2 hores i mitja/
setmana: 1 hora i 15 minuts
d’harmonia i composició,
i 1 hora i 15 minuts
de llenguatge musical)
Instrument
Col·lectiu o individual
(45 minuts/setmana)
Conjunt instrumental en grup
o coral
Prova d’accés a centre
professional

ALTRES ACTIVITATS
MUSICALS

 TALLERS DE MÚSICA PER
A NADONS (0-4 ANYS)
Es treballa l’estimulació
afectiva, a través de la veu i
el contacte amb els pares,
i amb la música es potencia,
d’una manera natural,
el desenvolupament motor,
cognitiu i emocional de l’infant.

Hi ha tallers trimestrals que
es fan en 10 sessions i tallers
quadrimestrals que es fan en
16 sessions.

Es realitzen tres edicions per
curs lectiu per als tallers
trimestrals: tardor, hivern i
primavera; i dues edicions per
als quadrimestrals: tardor-
hivern i hivern-primavera.

 CICLE DE CONCERTS:
DIMARTS CONCERT
En els darrers anys, les escoles
de música han esdevingut,
també, equipaments culturals
que ofereixen concerts gratuïts
i oberts a tothom, interpretats
per professorat, músics
convidats i alumnes.

L’EMM Nou Barris ofereix un
cicle de concerts al llarg del
curs a la seva sala d’audicions.

MÉS DETALLS
DEL CURS ACTUAL

AL NOSTRE WEB

ADMISSIÓ
DE L’ALUMNAT

L’admissió d’alumnes a les
escoles municipals de música
de Barcelona s’estableix per
resolució de l’Institut
d’Educació de Barcelona.
El procés de preinscripció es
convoca al principi del mes
de maig i la matrícula
es formalitza al mes de juny.

PREUS
PÚBLICS

La comissió de govern de
l’Ajuntament de Barcelona és
qui acorda la regulació dels
preus públics pels serveis
d’educació municipals i destina
bonificacions sobre aquests
preus a les famílies amb més
dificultats econòmiques.

PRÉSTEC
D’INSTRUMENTS

Les escoles municipals de
música de Barcelona disposen
d’un banc d’instruments per
garantir una oferta
d’instruments àmplia i
diversificada als alumnes
dels centres, alhora que es
possibilita la creació
de conjunts instrumentals.
El préstec d’un instrument
s’estableix per a tot el curs
escolar.


