L’Escola Municipal de Música d’Alcover (EMMA) es
troba situada a la zona educativa del municipi
d’Alcover.

OFERTA FORMATIVA

Compta amb uns equipaments adaptats a les
assignatures i cursos oferts on assisteixen més de
150 alumnes de totes les edats.

En aquesta nivell, els alumnes inicien els seus
aprenentatges musicals a l’EMMA fent música i
moviment i cant coral. Posteriorment quan arriben a
Iniciació s’introdueix els diferents instruments amb
la roda d’instruments.

Per tal d’atendre a tots els alumnes l’EMMA compta
amb un equip humà de 10 professionals que a part
de desenvolupar la tasca d’ensenyament i
d’aprenentatge, també transmet els valors de la
música i a la vegada fa ús de la metodologia IEM,
una pedagogia global de la música que incorpora la
improvisació, l’anàlisi i l’audició.
Des de l’EMMA organitzem un gran ventall
d’activitats durant el curs escolar, es realitzen
sortides, audicions, intercanvis, cantates, visites,
concerts, trobades entre altres. D’aquesta manera,
s’ofereixen diferents formats i experiències per tal
d’enriquir la formació dels nostres alumnes.

La Xaranga a la Festa dels Súpers

EDUCACIÓ INFANTIL

Música i Moviment (P3)

AVANÇAT (continuació del bàsic)

Sensibilització (P4 i P5): Música i Moviment i Coral
Petits.

Aquest programa inclou quatre cursos, dels 12 als
16 anys (ESO), s’hi integren i apliquen els
coneixements adquirits en els àmbits de la
interpretació, composició i improvisació. S’utilitzen
les eines tecnològiques pròpies del món de la
música. Es treballa per projectes i en equip. Les
assignatures d’aquest programa són: estils
musicals, instrument, projecte musical, instrument
complementari i producció musical amb noves
tecnologies.

Iniciació (1r i 2n primària): Llenguatge Musical
Fasolet, orquestra Suzuki, Coral Petits, Roda
d’instruments, iniciació a l’instrument.
La Coral de Petits al “Juguem cantant” del SCIC

BÀSIC JOVE

BÀSIC
Els alumnes de nivell bàsic fan classes de
Llenguatge Musical IEM, Lab Orquestra, instrument,
coral mitjans i grans i agrupació instrumental.
Bàsic 1 (3r primària)
Estrena de la cantata “El Peix Pedra”

Bàsic 2 (4t primària)
Bàsic 3 (5è primària)
Bàsic 4 (6è primària)

Combo

Aquest programa inclou quatre cursos, dels 12 als
16 anys (ESO), i va dirigit a alumnes sense formació
musical prèvia. S’hi cursen les següents
assignatures: llenguatge musical jove, instrument,
producció musical amb noves tecnologies i projecte
musical (combo o agrupació).

MÚSICA A MIDA

TALLERS

A partir dels 16 anys i adults l’EMMA ofereix la
possibilitat d’aprendre tot allò que hi ha a l’oferta
formativa, ja sigui instrument, combo d’adults,
agrupació vocals d’adults,...

Els tallers els oferim com activitat extraescolar
conjuntament amb els centres educatius d’Alcover:
llar d’infants municipals “Xiu-xiu”, Escola Pública
Mare de Déu del Remei, Institut “Fonts del Glorieta”
i Escola d’Adults d’Alcover. S’ofereix: música en
família, música i moviment, orquestra suzuki, grup
de trompetes i trombons, grup d’ukeleles,
batucada…

Les caramelles d’Alcover

OFERTA INSTRUMENTAL
Piano
Guitarra
Trombó
Saxòfon
Acordió

Clarinet
Guitarra elèctrica
Tuba
Bateria
Cant modern

Violí
Trompeta
Flauta
Baix elèctric
Ukelele

Música
al Mercat
de Nadal
Nadales pels carrers
del Mercat
de Nadal
d’Alcover

MUSICOTERÀPIA
N O U

AGRUPACIONS
Banda
Conjunts de guitarres
Conjunts de pianos
Combos
Xaranga
Coral d’adults
Cor de gospel
Grup de música tradicional
Coral petits, mitjans i grans
N O U

N O U

Des de l’EMMA oferim tallers de música amb
finalitats terapèutiques per a persones amb
necessitats mèdiques, educatives, socials i
psicològiques amb coordinació amb centres
educatius i serveis socials.
INFORMACIÓ I MATRÍCULA
Escola Municipal de Música d'Alcover
Carrer les Rodes, s/n. Edifici Hort de Sant Antoni
secretaria@emmalcover.cat – 977 760 665
www. emmalcover.cat
EMMA Alcover

Espectacle “La banda
sonora
de la
infancia”
La banda
sonora
deteva
la teva
infància
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