
L’Escola Municipal de Música d’Alcover (EMMA) es 

troba situada a la zona educativa del municipi 

d’Alcover.   

Compta amb uns equipaments adaptats a les 

assignatures i cursos oferts on assisteixen més de 

100 alumnes entre educació infantil, nivell 

elemental, grau professional, pla de música 

moderna i lliure i tallers.  

Per tal d’atendre a tots els alumnes l’EMMA compta 

amb un equip humà de 12 professionals que a part 

de desenvolupar la tasca d’ensenyament i 

d’aprenentatge, també transmet els valors de la 

música i a la vegada fent ús d’una metodologia 

innovadora.  

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.  

 

 

OFERTA FORMATIVA 

EDUCACIÓ INFANTIL 

En aquesta nivell, els alumnes inicien els seus 

aprenentatges musicals a l’EMMA fent música i 

moviment  i coral i posteriorment quan arriben a 

Iniciació II s’introdueix l’aprenentatge d’un 

instrument. 

Música i Moviment (3 anys) 

Sensibilització (4 i 5 anys) 

Iniciació I (6 anys) 

Iniciació II (7 anys) 

NIVELL ELEMENTAL 

Els alumnes de nivell elemental fan classes de                      

llenguatge, coral, instrument i conjunt instrumental. 

1r nivell elemental (8 anys) 

2n nivell elemental (9 anys) 

3r nivell elemental (10 anys) 

4t nivell elemental (11 anys) 

 

NIVELL PROFESSIONAL  

Aquest nivell permet assolir els coneixements     

necessaris per iniciar la professionalització amb ..les 

següents assignatures: llenguatge, coral, .harmonia, 

arranjaments, educació de l’oïda i ..música de 

cambra.  

PLA DE MÚSICA MODERNA  

Aquest pla va dirigit a joves a partir dels 12 anys  i 

s’hi cursen les següents assignatures: llenguatge 

modern, instrument i combos.  

LLIURE 

A partir dels 18 anys l’EMMA ofereix la possibilitat    

d’aprendre tot allò que hi ha a l’oferta formativa.  

 

Combo 

La coral infantil 

La coral juvenil 

Estrena de la cantata “El Peix Pedra” 



OFERTA INSTRUMENTAL 

Piano                Clarinet                   Violí                   

Guitarra            Guitarra elèctrica    Trompeta          

Trombó             Tuba                       Flauta            

Saxòfon            Bateria                    Baix elèctric         

Veu                   Acordió 

AGRUPACIONS 

Banda                    Conjunts de guitarres 

Cambra de piano  Combos   

Coral infantil          Coral juvenil 

Coral d’adults        Cambra de piano i violí       

Cor de gospel 

TALLERS 

Tallers de cant modern, cor de gospel, noves 
tecnologies, teatre musical, acompanyament de 
guitarra i batucada.  
 

 

INFORMACIÓ I MATRÍCULA 

Escola Municipal de Música d’Alcover (EMMA) 

Carrer les Rodes, s/n. Edifici Hort de Sant Antoni  

secretaria@emmalcover.cat –  977 760 665 

www. emmalcover.cat 

EMMA Alcover 

 

La banda de l’EMMA 

 

OFERTA FORMATIVA 

CURS 2015-2016 

Taller de batucada 

 

NOU! 

NOU! 

Taller de teatre musical 

mailto:secretaria@emmalcover.cat
http://emmalcover.cat/

