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ANYS

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 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 unicament 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 Sant Andreu va iniciar la
seva activitat l’any 1993. Està ubicada a les plantes primera
i sisena de l’edifici Josep Pallach, al bell mig del barri de Sant
Andreu d’ençà la seva fundació. Al voltant de 30 professors
i professores són responsables de la formació de més de 500
alumnes.

OBJECTIUS PEDAGÒGICS I CULTURALS
· Concebre l’ensenyament i l’aprenentatge musical al servei
de la formació integral de les persones, tenint en compte
els innegables valors de socialització de la música.
· Facilitar les eines d’aprenentatge musical bàsiques per
a desenvolupar en l’alumnat l’autonomia necessària per a
fer música a nivell amateur, potenciant les agrupacions
instrumentals i vocals. Fent també un projecte comú de tot
el centre que integri els tres eixos bàsics: les agrupacions,
l’instrument i el llenguatge musical, de manera transversal
i integrada per tal que ajudi a l’alumnat en el seu procés
formatiu, entenent l’ensenyament de totes les àrees com
un tot que dona sentit a l’aprenentatge.
· Encaminar i facilitar la preparació a l’accés a estudis
professionalitzadors, a l’alumnat amb un especial interès i
dedicació.
· Promoure les agrupacions musicals que vinculen l’escola
de música amb l’entorn social del districte de Sant Andreu
així com intercanvis i trobades per a projectar-la a l’exterior.
· Inici de l’aprenentatge instrumental en grup fent servir
la pedagogia de grup ternari.

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, brass, orquestra de corda, grups de
cambra, orquestra simfònica,
grup de percussió, combos
de música moderna i jazz,
ensembles, agrupacions
corals,entre altres possibles.
· les edats dels alumnes o
especificitats del conjunt.

PROGRAMES PER A ALUMNAT DE 5 A 18 ANYS
5-6 ANYS
Música i moviment
(sensibilització)
7 ANYS
Llenguatge musical
Instrument (en grup)
Coral (opcional)
8 ANYS
Llenguatge musical
Instrument
Coral (opcional)
9-10 ANYS
Llenguatge musical
Instrument
Agrupació (mínim una)
· Coral
· Banda
· Orquestra de corda
· Ensemble de becs/guitarres
Altres agrupacions
(opcional)
· Cambra
· Combo
· Brass

11 ANYS
Llenguatge musical i/o prova
d’accés al grau p rofessional
Instrument
Agrupació (mínim una)
· Coral
· Banda
· Orquestra de corda
· Ensemble de becs/guitarres
Altres agrupacions
(opcional)
· Cambra
· Combo
· Brass

16-18 ANYS
Llenguatge musical
(opcional prova d’accés al
grau professional)
Instrument
Agrupació o instrumental
(mínim una)

12-16 ANYS
Llenguatge musical
i/o prova d’accés al grau
professional
Instrument
Agrupació (mínim una)
· Coral
· Banda
· Orquestra de simfònica
· Ensemble de becs/guitarres
Altres agrupacions
(opcional)
· Cambra
· Combo

PROGRAMES PER A MAJORS DE 18 ANYS
PER A AQUELLS QUE JA SABEN TOCAR ALGUN INSTRUMENT

L’escola ofereix la possibilitat de formar part d’alguna de les agrupacions instrumentals
existents (orquestra simfònica, banda simfònica o coral, integrades per l’alumnat jove de
l’escola).
CORAL D’ADULTS: COR HELENA

Integrada majoritàriament per pares i mares d’alumnes, no requereix coneixements previs
per a formar-ne part (assajos els dilluns al vespre).

ADMISSIÓ DE L’ALUMNAT

PREUS PÚBLICS

L’admissió d’alumnat a les
escoles municipals de música de Barcelona s’estableix
per resolució de l’Institut
d’Educació de Barcelona.

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 majors dificultats
econòmiques.

El procés de preinscripció es
convoca a primers del mes
de maig i la matrícula es
formalitza al mes de juny.

INSTRUMENTS

PRÉSTEC D’INSTRUMENTS

Corda fregada
· Contrabaix
· Viola
· Violí
· Violoncel

Les escoles municipals
de música de Barcelona
disposen d’un banc d’instruments per a 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.

Corda polsada
· Baix elèctric
· Guitarra
· Guitarra elèctrica
Polifònics
· Percussió
· Piano
Vent fusta
· Clarinet
· Fagot
· Flauta de bec
· Flauta travessera
· Oboè
· Saxo
Vent metall
· Trompa
· Trompeta
· Trombó
· Tuba
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