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L’Ajuntament de Barcelona fa una aposta per la pràctica 
musical com a mitjà de formació al llarg de la vida i disposa 
d’una xarxa de 5 escoles de música. El seu caràcter és emi-
nentment 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, inter-
canvis 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 professionalit-
zadors.

L’Escola Municipal de Música Can Ponsic es va posar en 
funcionament el curs 2001-2002 i des d’aleshores és gestio-
nada per la Fundació L’Arc Música, entitat amb cinquanta 
anys d’història en el món de l’educació musical. L’escola 
és oberta a tothom i el seu objectiu és acostar la música a 
tots els públics: als alumnes per mitjà de la pràctica i a la 
resta de ciutadans de l’entorn amb múltiples activitats de 
projecció exterior. El professorat de l’escola està confor-
mat per músics professionals en actiu i tenen una llarga 
experiència en el camp de la pedagogia. L’EMM Can Ponsic 
ofereix atenció especialitzada i integradora a alumnes amb 
capacitats diverses.

Algunes de les activitats de projecció exterior es porten a 
terme en estreta col·laboració amb el Districte de Sarrià-
Sant Gervasi, en particular els seminaris mensuals per als 
especialistes de música de les escoles públiques o concerta-
des del barri. També es fan audicions per als alumnes de les 
mateixes escoles i per a les d’educació especial.
 
L’EMM Can Ponsic és en una casa senyorial del 1849 que 
consta al catàleg de protecció del patrimoni arquitectònic de 
Barcelona. L’edifici és compartit amb la Guàrdia Urbana del 
districte de Sarrià-Sant Gervasi i el jardí que l’envolta és un 
parc obert al públic.

 5-6 ANYS
Sensibilització musical  
(1 hora i mitja/setmana)

 7 ANYS
Llenguatge musical i cant co-
ral (1 hora i mitja/setmana)
Tallers d’instrument en 
petits grups (30 minuts el 
mateix dia)

 8-9 ANYS
Llenguatge musical i cant co-
ral (1 hora i mitja/setmana)
Flauta de bec en petits grups 
(30 minuts el mateix dia)
Piano Orff (30 minuts el 
mateix dia)
Instrument (2 alumnes, 30 
minuts)
Orquestra per a alumnes 
de corda de 9 anys (1 hora/
setmana)

 10-11 ANYS
Llenguatge musical i cant co-
ral (1 hora i mitja/setmana)
Flauta de bec en petits grups 
(30 minuts el mateix dia)
Instrument individual (30 
minuts/setmana)
Orquestra per a alumnes 
de corda i vent (1 hora/set-
mana) 
Piano col·lectiu per a alum-
nes de piano (30 minuts/
setmana)

MÉS DETALLS
DEL CURS ACTUAL
AL NOSTRE WEB

BRANCA CORAL PER A 
ALUMNAT DE 7 A 18 ANYS

Formar part d’una coral és 
la forma més directa d’acos-
tar un infant a la música 
a través del primer instru-
ment que és la pròpia veu. 
Cada cantaire és essencial 
per al grup i la potència del 
sentiment de formar-ne part 
és particularment viva.

Coral infantil de mitjans
(7-9 anys, 1 hora/setmana)

Coral infantil de grans
(10-15 anys, 2 hores/setmana)

Cor jove (a partir de 16 anys,
1 hora i tres quarts/setmana)

AGRUPACIONS

· Colla d’instruments 
tradicionals

· Conjunt de violes de 
gamba

· Conjunts de flautes de bec
· Conjunts Orff
· Cor jove
· Cor mixt
· Cor de noies
· Coral infantil de grans
· Coral infantil de mitjans
· Orquestra de corda planter
· Orquestra de corda de 

grans
· Orquestra de corda de 

mitjans
· Orquestra de vent de grans
· Orquestra de vent de petits
· Orquestra jove
· Grups de música de cambra

INSTRUMENTS

Branca instrumental
· Clarinet
· Clavicèmbal
· Flauta de bec
· Flauta travessera
· Oboè
· Piano
· Viola
· Viola de gamba
· Violí
· Violoncel

Branca tradicional
· Acordió diatònic
· Flabiol i tamborí
· Tarota

OFERTA EDUCATIVA

Les propostes estan pen-
sades per a infants, joves 
i adults per tal de facilitar 
la pràctica i la formació 
musical amateur de quali-
tat, i també, per preparar 
l’alumnat especialment 
capacitat i interessat a 
seguir estudis professiona-
litzadors.

La formació musical s’or-
ganitza per programes per 
oferir una educació musi-
cal completa i equilibrada. 
El nombre de places de 
cada programa el determi-
nen l’edat dels alumnes i 
l’especificitat de cada grup. 

BRANCA TRADICIONAL 
PER A ALUMNAT A PARTIR 
DE 8 ANYS

La música tradicional és 
un valuós patrimoni per 
transmetre als més joves i 
resulta molt motivador per 
els alumnes. Des del primer 
dia els alumnes participen 
en activitats festives de la 
ciutat.

Colla (1 hora/setmana) 

Instrument en petit grup  
(30 minuts/setmana)

BRANCA INSTRUMENTAL PER  
A ALUMNAT DE 5 A 18 ANYS

 A PARTIR DE 12 ANYS

Llenguatge musical (1 hora/
setmana)
Flauta de bec en petits grups 
(30 minuts el mateix dia)
Instrument individual (30 
minuts/setmana)
Orquestra per a alumnes 
de corda i vent (1 hora/set-
mana)
Piano col·lectiu per a alum-
nes de piano (30 minuts/
setmana)

MÚSICA PER A NADONS DE 2 MESOS A 3 ANYS

Tallers trimestrals d’una hora a la setmana adreçats als 
infants acompanyats dels seus pares. A través del repertori 
tradicional de cançons i jocs de falda els infants reben una 
estimulació afectiva única i els pares aprenen un repertori 
fonamental.

Ballmanetes (2 mesos-1 any)
Arri, arri tatanet (1-2 anys)
Salta miralta (2-3 anys)

PROGRAMES PER A MAJORS DE DE 18 ANYS  
AMB CONEIXEMENTS MUSICALS

· Classes individuals de cant o d’instrument per als  
 integrants de les agrupacions de l’escola
· Cor jove
· Cor de noies
· Cor mixt
· Música de cambra
· Orquestra jove per a alumnes d’instruments orquestrals

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 munici-
pals i destina bonificacions 
sobre aquests preus a les 
famílies amb més dificul-
tats econòmiques.

PRÉSTEC D’INSTRUMENTS

Les escoles municipals 
de música de Barcelo-
na 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 ins-
trumentals. El préstec d’un 
instrument s’estableix per 
a tot el curs escolar.


