
Més informació:
Palau Falguera (c/ Falguera, 6)
www.santfeliu.cat/escolademusica
escolademusica@santfeliu.cat 
93 685 80 06 / 93 685 80 00 ext.1411
https://www.facebook.com/emmsantfeliu

Horari d’atenció al públic:
de dilluns a divendres, de 16.30 a 19.30 h 

Adults

Alumnat a partir de 18 anys.
En aquest cicle es dona a les persones adultes l’oportunitat de tocar un instrument, aprofundir 
en el coneixement del llenguatge musical, cantar i tocar en diferents conjunts instrumentals i 
corals, per gaudir de la música tenint o no coneixements previs.

Es fan sessions setmanals de llenguatge musical, cant coral, instrument i conjunt instrumental. 

Curs pont

Per a aquells alumnes que no han tingut formació musical prèvia, oferim aquest curs pont, 
que aporta els coneixements bàsics per poder accedir al més aviat possible al curs que toqui 
per edat. 

Conjunt instrumental o vocal sol

Per a alumnes amb els coneixements previs necessaris per participar en un conjunt 
instrumental o a les diferents corals de l’escola sense necessitat d’estar matriculats també en 
altres assignatures. 

Oferta instrumental

L’escola ofereix un ampli ventall d’instruments en el seus programes formatius que inclou: 
baix elèctric, bateria, bombardí, cant, clarinet, contrabaix, flauta travessera, guitarra clàssica, 
guitarra elèctrica, piano, saxo, trombó, trompeta, viola, violí i violoncel.



L’Escola Municipal de Música de Sant Feliu de Llobregat porta més de trenta anys dedicada 
a la pedagogia i posant l’educació musical a l’abast de la ciutadania. L’objectiu principal 
és facilitar les eines bàsiques per tal que l’alumnat desenvolupi l’autonomia necessària per 
gaudir amb la música tant a nivell amateur com professional.

L’oferta formativa és oberta a tothom, a partir dels tres anys, sense limitació d’edat. Es 
poden estudiar diferents especialitats instrumentals i estils variats.

La pràctica musical col·lectiva (bandes, corals, orquestres, combos,...) és l’eix vertebrador 
dels diferents programes que ofereix l’escola perquè ajuda al creixement personal, fomenta 
valors i facilita els espais expressius. Aquest aprenentatge es completa amb el llenguatge 
musical i l’instrument en grup. 

Des de l’Escola es potencia la participació de les agrupacions musicals en les activitats 
de ciutat així com la seva vinculació amb el territori i la integració a l’entorn sociocultural.

El centre està reconegut pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i 
actualment compta amb més de cinc-cents alumnes.

L’EMM té la voluntat de ser present a molts sectors de la ciutat, amb els projectes de 
música i comunitat, i posa una atenció especial als barris que menys freqüenten l’escola 
de música amb la intenció de socialitzar l’educació musical i democratitzar la pràctica 
instrumental en grup com amb “Cordes a Primària”: una acció educativa regular, en horari 
lectiu i de dos cursos de durada, que fomenta l’ensenyament instrumental a l’alumnat del 
cicle mitjà de dues escoles de primària. Des de l’EMM s’organitza també anualment “Les 
escoles canten”:  una cantata que es fa conjuntament amb tots els centres de primària del 
municipi.

OFERTA EDUCATIVA
Sensibilització: per a nens i nenes de 3 a 5 anys

En aquesta primera etapa musical es tracta que els alumnes adquireixin hàbits i valors a 
través de la cançó, l’audició i el moviment. Apropem la música als infants, on amb la veu, el 
cos i petits instruments experimenten amb el so i les seves qualitats. 
Es fa una sessió setmanal.

Iniciació: per a nens i nenes de 6 i 7 anys
La cançó i el moviment continuen acompanyant l’alumne juntament amb un treball amb 
instruments Orff i altres instruments de percussió. Es fan classes de lectoescriptura musical, 
educació de l’oïda, audició i conjunt instrumental. 

A Iniciació 1 l’alumne pren contacte amb tots els instruments de l’escola i al final de curs se li 
adjudica un instrument, seguint l’ordre de preferències i tenint en compte l’oferta instrumental 
publicada. A Iniciació 2 s’inicia  l’aprenentatge de l’instrument.
Es fa una sessió setmanal.

La classe d’instrument al nostre centre és sempre en grup
i amb un màxim de tres alumnes.

Educació musical primària (EMP) per a nens i nenes de 8 a 12 anys

Aprofundim en l’aprenentatge de l’instrument en grup, complementant-lo amb el treball 
del llenguatge musical i el desenvolupament de la veu. En aquest cicle pren importància la 
participació als conjunts instrumentals de l’escola.
Es fan sessions setmanals de llenguatge musical, cant coral, instrument i conjunt instrumental 
o combo.

Educació musical secundària (EMS) per a joves de 12 a 16 anys

En aquest cicle es fa un treball transversal per diferents punts destacables de la música que 
donarà coneixements variats a l’alumnat: llenguatge musical, harmonia pràctica, informàtica 
musical i improvisació. 

Es fan sessions setmanals de llenguatge musical, cant coral, instrument i conjunt instrumental 
o combo.

* Paral·lelament a la Secundària, oferim el Nivell Mitjà, adreçat a l’alumnat que tingui inquietuds 
per a l’aprofundiment amb una major càrrega lectiva.  

TARIFACIÓ SOCIAL 
L’Ajuntament de Sant Feliu aplica la Tarifació social per a la determinació dels preus públics de 
l’oferta educativa bàsica de l’Escola de Música, per garantir l’accés de la ciutadania a aquest 
serveis seguint criteris d’equitat i igualtat d’oportunitats. En aquest sentit, per establir el preu 
dels serveis de l’oferta educativa bàsica es fa un càlcul individual per cada família en funció de 
la seva capacitat econòmica i el nombre de membres del seu nucli familiar.

Per conèixer aquests aspectes (nivell d’ingressos i nombre de membres del nucli familiar), 
l’Ajuntament demanarà autorització per accedir a les dades de la declaració de renda del 
darrer any dels membres del nucli familiar majors de 16 anys. Tots els ciutadans de Sant Feliu 
podran optar per autoritzar aquesta consulta i acollir-se a aquest model.


