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INTRODUCCIÓ 

     

Àrea 

IDENTITAT 

   

L’Escola Municipal de Música (EMM) va ser creada, com a tal, l’any 1997  via 

conveni amb el departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. 

La seva funció ha estat, i ho continua essent, oferir una formació cultural i musical de 

rigor i qualitat obert 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 i les necessitats 

del centre. 

 

QUINS SERVEIS OFERIM? 

 

Estudis de Llenguatge musical 

- Sensibilització 

- Preparatori 

- Elemental 

- Professional 

- Adults 

Instruments 

- Corda: violí, viola, violoncel, guitarra i piano  

- Vent: flauta de bec, flauta travessera, oboè, clarinet, saxo i trompeta 

- Cant 

Grups instrumentals i corals 

- Orquestra municipal 

- Orquestra de Corda Nivell Elemental 

- Orquestra de Nivell Mitjà  

- Grups de vent: Jazz vent, Grup de Flautes, Grup de Clarinets  

- Corals: Preparatori, Elemental i Joves 

Dansa i moviment 
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CANALS DE PRESTACIÓ DELS SERVEIS 

 

Tots els tràmits es poden realitzar a l’EMM 

 

 

COMPROMISOS 

 

 A QUÈ ENS COMPROMETEM? 

 

Ens comprometem a treballar de forma continuada en un projecte musical destinat a  

l’educació, la cultura i els ciutadans de La Garriga, oferint l’oportunitat d’una 

pràctica musical que enriqueixi els usuaris de l’Escola de Música i tota la població a 

través de totes les activitats, concerts i actuacions impulsades des de l’Escola. 

 

A completar d’acord amb l’aprovació del PAM de la legislatura 2015-2019 

 

 

 

 COM MESUREM ELS COMPROMISOS? 

 

Mesurem els compromisos amb la continuïtat i el creixement  en quantitat i en 

qualitat de les diferents activitats i formacions promogudes des de l’Escola, de 

manera que arribi al màxim de població possible. 

 

A completar d’acord amb l’aprovació del PAM de la legislatura 2015-2019 

 

 

ON SOM? 

 

Adreça: Pça Josep Maurí, 1 

Telèfon: 938718121 

Correu-e genèric: escolamusica@ajlagarriga.cat 

Horari: De dilluns a divendres de 15h a 21h 

              Dimarts i dijous de 9h a 13h 
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RESPONSABLES  

 

Responsable polític: Meritxell Coma i Vernet 

Correu-e: mcoma@ajlagarriga.cat 

 

Cap d’Àrea: Maria Francisco Buqueras 

Correu-e: mfrancisco@ajlagarriga.cat 

 

Responsable tècnic/a: Jordi Bargalló (director) 

Correu-e: jbargallo@ajlagarriga.cat 

  

 

 

NORMATIVA APLICABLE 

 

 

 

 

 

 

 

Data realització  

 

15 juliol 2015 
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