Transparència
CARTA DE SERVEIS

IDENTIFICACIÓ
Regidoria
Educació i Formació
Escola Municipal de Música, EMM

Àrea
Serveis a les Persones

INTRODUCCIÓ
L’Escola Municipal de Música (EMM) va ser creada, com a tal, l’any 1997 via
conveni amb el departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.
La seva funció ha estat, i ho continua essent, oferir una formació cultural i musical
de rigor i qualitat oberta a tot el municipi, amb un programa flexible i un nivell
d’aprenentatge que permeti tant la futura professionalització musical com el
desenvolupament de l’activitat artística amateur.
Els projectes de l’escola passen actualment per mantenir un nivell de qualitat
màxima en la seva oferta de cursos tant en els estudis de grau elemental i
professional com en els tallers i monogràfics, destinats a atendre la demanda dels
alumnes.
QUINS SERVEIS OFERIM?
CURSOS:
-Descoberta musical: adreçat als nadons fins als 2 anys
-Música en família: de 2 a 3 anys
-Sensibilització: de 3 a 5 anys
-Nivell elemental: de 6 a 11 anys (equivalent als cursos de primària)
-Adaptació a nivell elemental
-Nivell mitjà: dels 12 als 16 anys (equivalent als cursos de secundaria)
-Llenguatge musical secundària
-Música per adults
INSTRUMENTS QUE S’OFEREIXEN:
Classes individuals i col.lectives dels següents instruments:
-Corda: Violí, viola i violoncel
-Vent: Flauta travessera, flauta de bec, clarinet, saxo, oboè, trompeta i trombó
-Piano
-Guitarra
-Bateria i percussió
OFERTA CONJUNTS INSTRUMENTALS:
-Els descordats (orquestra de corda de nivell elemental bàsic)
-La Tribu (orquestra de corda de nivell elemental avançat/mitjà)
-Zoomband (grup de vent de nivell elemental avançat/mitjà)
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-Orquestra de nivell mitjà (orquestra de vent i corda de nivell mitjà)
-“Saligarda jazz-vent” (jazz band de nivell mitjà)
-Orquestra de guitarres nivell elemental bàsic
-Orquestra de guitarres nivell elemental avançat
-Grup de guitarres nivell mitjà
-Quartet de flautes travesseres nivell mitjà
-Grup de flautes de bec
-Grup de saxos
-Grup de clarinets
-Grups de cambra
-Participació d’alumnes de nivell avançat de l’EMM a l’orquestra de cambra de la
Garriga
Projecte Com sona l’escola? : adreçat a alumnes de primer curs de les escoles de
primària de la Garriga

CANALS DE PRESTACIÓ DELS SERVEIS
Tots els tràmits que es poden realitzar a l’EMM es poden consultar a la web
www.lagarriga.cat i a la secretaria de l’escola, on es disposa de la documentació
necessària per a la seva tramitació i dels canals pels quals es pot fer cada tràmit tant
presencial com telemàticament.

COMPROMISOS
 A QUÈ ENS COMPROMETEM?
Els compromisos de l’àrea d’Educació i Formació es detallen al Pla d’Acció Municipal
de la legislatura 2019-2023

 COM MESUREM ELS COMPROMISOS?
Els compromisos de l’àrea d’Educació i Formació es detallen al Pla d’Acció Municipal
de la legislatura 2019-2023
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ON SOM?
Adreça:Plaça Josep Mauri Serra, 1
Telèfon: 938718121
Correu-e genèric: emm@ajlagarriga.cat
Horari: De dilluns a dijous de 15 a 21
Dimarts, dijous de 9 a 13 i divendres de 9 a 12
RESPONSABLES
Responsable polític: Meritxell Catalan Baldich
Correu-e: mcatalan@ajlagarriga.cat
Cap d’Àrea: Beatriu Perez Simal
Correu-e: bperez@ajlagarriga.cat
Responsable tècnic/a: Jordi Bargalló Guinjoan (director del centre)
Correu-e: jbargallo@ajlagarriga.cat
NORMATIVA APLICABLE
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