
NOUS TALLERETS
I TALLERS
TRIMESTRALS DE
L'EMMA

PROGRAMACIÓ PRIMAVERA 2023

Tallers
d'estimulació,
pràctica 
 musical i
creació
audiovisual



Música en família
Afavorir el vincle entre l'adult i l'infant.  Participar en
família de l'alegria que transmet fer música i compartir-la.  
Potenciar la comunicació afectiva a través de jocs, cançons
i danses. 

Edats: per a infants de 6 a 36 mesos. Un acompanyant
adult per infant.

Sessions: els dijous 13, 27 d'abril, 11 i 25 de maig de
17:30h a 18:30h.

Professora: Montse Navarro.

Preu: 32€

Makers: eKalimba
En aquest taller familiar cada participant construirà  la
seva kalimba elèctrica a partir de materials reciclats. Un
professor els guiarà en tots els processos constructius. El
taller finalitzarà amb una sessió d'enregistrament.

Edats: a partir de 8 anys (3r de primària) amb un
acompanyant adult.

Sessions: els dissabtes 15 , 22, 29 d'abril i 6 de maig
de 16:00h a 17:30h.

Professor: Albert Ferré.

Preu: 48€

Makers: Rock Band
Taller transversal on es treballaran diferents disciplines
com la construcció i manipulació de materials,
l'electrònica i la programació per crear i fer sonar els
instruments bàsics d'una banda de rock.

Edats: a partir de 10 anys (5è primària).

Sessions: els divendres 14, 21, 28 d'abril i 5 de
maig de 17:00h a 18:30h.

Professor: Titus Prats.

Preu: 48€
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Fem música amb iPads
Creeu la vostra pròpia cançó amb l'instrument del segle
XXI, l'iPad. Aprendreu a tocar, crear i gravar diferents
instruments com la bateria, el baix, la guitarra, el piano,
etc. Totes les cançons seran enregistrades.

Edats: a partir de 10 anys (5è primària).

Sessions: els dijous 13, 20, 27 d'abril, 4, 11 i 18 de
maig de 17:30h a 18:30h.

Professor: Jordi Tombas.

Preu: 48€

Música x videojocs
En aquest taller aprendrem a sincronitzar la imatge i 
el so, crearem la música i els efectes espacials per 
videojocs i trailers de videojocs. Treballarem els 
processos bàsics de  producció musical, enregistrament, 
síntesis, disseny sonor i mescla al servei de la imatge. 

Edats: a partir de 10 anys (5è primària).

Sessions: els dimecres 12 , 19, 26 d'abril, 3, 10 i 17 
de maig de 19:00h a 20:00h.

Professor: Albert Ferré.

Preu: 48€

Projecte rAPP
El projecte rAPP, és un espai físic i digital on posar en
comú recursos i eines per a la creació de beats propis del
Rap, el Trap o Drill. Una oportunitat per a explicar la
teva experiència, crear i descobrir noves Apps i IAs .

Edats: a partir de 12 anys (secundària).

Sessions: els dimecres 12, 19, 26 d'abril, 3, 10 i 17
de maig de 17:30h a 18:30h.

Professor: Marc Cubero.

Preu: 48€
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Home studio x dummies
Taller en el qual aprendrem les bases de la informàtica
musical. Treballarem l'enregistrament de veus i
instruments, programarem bateries i acabarem fent la
mescla final. 

Edats: a partir de 14 anys.

Sessions: els dimarts 11 , 18, 25 d'abril, 2, 9 i 16 de
maig de 20:00h a 21:00h.

Professor: Albert Ferré.

Preu: 48€

VideoJockey
Aplica visuals al teu projecte musical, sincronitzant
imatges i vídeos amb la teva música! Aprèn a fer un
video mapping sobre diferents superfícies reals i
projecta la teva música en 3D.

Edats: a partir de 14 anys.

Sessions: els dijous 13, 20, 27 d'abril, 4, 11, 18 de
maig de 18:30h a 19:30h.

Professor: Monka.

Preu: 48€
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Petits tallers d'estimulació i creació musical de curta durada. Cada trimestre es renova
l'oferta de tallerets: tardor, hivern, primavera i estiu.

Inscripcions als tallerets de primavera: de l'1 de març fins a exhaurir places.
Inici dels tallerets a partir de l'11 d'abril.

Un cop processada la inscripció, us indicarem els passos per fer el pagament únic
mitjançant un ingrés a un compte bancari.

Per mes informació, escriure un email a secretaria@emmalcover.cat

Tallerets de l'EMMA

Inscripció TALLERETS

mailto:secretaria@emmalcover.cat
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfyq8KHp1Ei_zG1sPljLtMk5wSEua1K3h3Rkzv7TDWD5h6eOQ/viewform?usp=sharing


Ukelele Kids
Aprèn la tècnica bàsica d'ukelele per poder-te
acompanyar cantant les teves cançons preferides.
Format cooperatiu i distès . Els instruments els
proporciona l'escola.

Edats: a partir de 7 anys (2n primària).

Horari: els dimecres de 16:30h a 17:30h del 12
d'abril al 21 de juny.

Professora: Maria Altès.

Quota mensual: 17€   Matrícula trimestral: 17,15€

DJ Kids
Desenvoluparem la imaginació i la creativitat dels nens i
nenes a partir d'un equip de DJ.  Aprendran a fer mescles
creatives de cançons de diferents estils i gèneres
adequats a cada situació i esdeveniment.

Edats: a partir de 7 anys (2n primària).

Horari: els dimecres de 18:00h a 19:00h del 12
d'abril al 21 de juny.

Professora: Maria Altès.

Quota mensual: 17€   Matrícula trimestral: 17,15€

DJ producció
Aprèn a crear, gravar, produir i preparar un directe amb
una de les eines més utilitzades avui en dia per a la
producció musical. Utilitzarem les millors tècniques de
Live i Push per a desenvolupar qualsevol idea i
sincronitzar-la amb qualsevol software de DJ.

Edats: de 12 a 18 anys.

Horari: els dijous de 18:30h a 19:30h del 12 d'abril
al 21 de juny.

Professor: Monka.

Quota mensual: 17€   Matrícula trimestral: 17,15€
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Ableton Live + Push
Aprèn les últimes tècniques de producció amb Live i Push
i desenvolupa una cançó des de 0 amb instruments
virtuals i gravacions externes, i consolida el projecte amb
una bona base de mescla i conceptes de l’àudio.

Edats: a partir de 18 anys (adults).

Horari: els dijous de 19:30h a 20:30h del 13 d'abril
al 22 de juny.

Professor: Monka.

Quota mensual: 27€     Matrícula trimestral: 20,65€

Guitarra Cumbaià
Aprendre les posicions dels acords bàsics a la guitarra.
Tocar ritmes simples que permetin acompanyar
qualsevol cançó. Combinar el cant amb rascat d'acords.
Desenvolupar la capacitat de tocar en grup.

Edats: a partir de 18 anys (adults).

Horari: els dimecres de 19:30h a 20:30h del 12
d'abril al 21 de juny.

Professor: Jordi Adserà.

Quota mensual: 27€     Matrícula trimestral: 20,65€

Combo d'adults
Aquest taller va destinat als adults instrumentistes o
cantants que tenen ganes de tocar en grup.  Seran els
participants que escolliran el repertori i s'adaptarà al
nivell de cadascú.

Edats: a partir de 18 anys (adults).

Horari: els dimarts de 21:00h a 22:00h de l'11
d'abril al 20 de juny.

Professor: Albert Ferré.

Quota mensual: 27€     Matrícula trimestral: 20,65€
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DJ adults
Coneix tots els aspectes i tècniques d’un equip de DJ amb
diferents dispositius i softwares. Aprèn a estructurar
qualsevol cançó, el tempo i la tonalitat i aplica tècniques
avançades per a portar la mescla al següent nivell!

Edats: a partir de 18 anys (adults).

Horari: els dijous de 20:30h a 21:30h del 13 d'abril
al 22 de juny.

Professor: Monka.

Quota mensual: 27€     Matrícula trimestral: 20,65€

Tallers trimestrals de pràctica i creació audiovisual. S'ofereixen cadascun dels
tres trimestres del curs escolar: tardor, hivern i primavera.

Inscripcions als tallers trimestrals de primavera: de l'1 de març fins a
exhaurir places. Inici dels tallers a partir de l'11 d'abril.

Un cop processada la inscripció, us indicarem els passos per formalitzar la
matrícula trimestral.

Per mes informació, escriure un email a secretaria@emmalcover.cat

Tallers trimestrals de l'EMMA

Inscripció TALLERS

mailto:secretaria@emmalcover.cat
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScilyXo-Lu44O-zVqPv7eF5tKYro9uuwXteIiIDxj3THWMTmA/viewform?usp=sharing


www.emmalcover.cat


