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Música, teatre i dansa

ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA - CENTRE DE LES ARTS

No ens coneixes?
Si tens ganes de cantar, ballar, tocar un instrument o fer teatre a
L'Hospitalet, a l'Escola Municipal de Música - Centre de les Arts
(EMMCA) podràs trobar propostes a la teva mida. Tenim oferta per
a totes les edats i tots els nivells, en dansa, teatre i música d'estils a
gust de tothom.
Volem ser l’escola de tota la ciutat i podem ser la teva,
si tu també ho vols.
INFORMA'T EN AQUEST LLIBRET DE QUINES SÓN LES
OPCIONS QUE TENS. PER INSCRIURE'T A L'ESCOLA
POTS TRUCAR AL 93 403 29 40 O ESCRIURE'NS A
EMUSICA.ARTS@L-H.CAT

OFERTA PER A TOTES LES EDATS
PER A INFANTS
Educació artística primerenca
Música i moviment
Joc teatral
Dansa creativa
Conjunts instrumentals
música clàssica i contemporània: corda, vent i percussió
jazz: big band i jazz manouche

PER A JOVES
Pop-rock
Música tradicional
Teatre

PER A ADULTS
Percussions del món
Música tradicional
Steel drums
Acordió cromàtic
Guitarra
Teatre

MUSICOTERÀPIA

I si ja toques un
instrument
pots incorporar-te als
conjunts
instrumentals de
l’escola!
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Per a infants...
EDUCACIÓ ARTÍSTICA PRIMERENCA
Tocar, cantar, ballar, interpretar, imaginar: el despertament artístic dels
infants a través d’una experiència que integra la música, el teatre i el
moviment amb un equip de professorat interdisciplinari.

3 ANYS*
divendres, 17:30-18:15 h

4 ANYS

5 ANYS

dilluns, 17:30-18:30 h

dilluns, 17:30-18:30 h

dimarts, 17:30-18:30 h

dimarts, 17:30-18:30 h

dimecres, 17:30-18:30 h

dimecres, 17:30-18:30 h

dijous, 17:30-18:30 h

dijous, 17:30-18:30h

divendres, 17:30-18:30 h

divendres, 17:30-18:30h

* Al grup per a infants de 3 anys hi participarà també un adult per cada infant i, al llarg del curs, els
adults aniran deixant d’assistir-hi.

MÚSICA I MOVIMENT
Ens endinsem en l’aprenentatge de la música mitjançant del cant, la
interpretació amb instruments i el moviment corporal. A través de la pràctica
d’instruments de percussió, ens preparem per tocar en un conjunt
instrumental.

6 ANYS

7 ANYS

dilluns, 18:30-19:30h

dilluns, 18:30-19:30h

dimarts, 18:30-19:30h

dimarts, 18:30-19:30h

dimecres, 18:30-19:30h

dimecres, 18:30-19:30h

dijous, 18:30-19:30h

dijous, 18:30-19:30h

divendres, 18:30-19:30h

divendres, 18:30-19:30h
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JOC TEATRAL
Fent teatre, desenvolupem el cos, la veu i les tècniques d’interpretació i, alhora,
aprenem a treballar en equip i a comunicar-nos, despertem la nostra creativitat.

de 6 anys | dimecres, 17:30-19h
de 7 anys | dilluns, 17:30-19h
de 8 a 9 anys | dimecres, 17:30-19h
de 10 a 11 anys | dilluns, 17:30-19h

DANSA CREATIVA
Coneixem el món de la dansa des de la creativitat. Explorem el cos i descobrim totes
les seves possibilitats per ballar i expressar-nos amb un ampli ventall d’estils i
llenguatges, trobant-nos dos dies a la setmana.

de 6 anys | dilluns i dimecres, 17:30-18:15h
de 7 anys | dimarts i dijous, 17:30-18:15h
de 8 a 9 anys | dimarts i dijous, 18:15-19h
de 10 a 11 anys | dimarts i dijous, 19-19:45h

|
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Els conjunts
instrumentals
L’EMMCA té un ampli ventall de conjunts instrumentals per aprendre a tocar un instrument
fent música en grup.
El programa Bàsic inclou 2 sessions de 45 minuts setmanals: una classe d’instrument en grup
i una classe de conjunt instrumental. Durant el primer curs del programa, l’EMMCA cedeix
els instruments (excepte guitarra, guitarra elèctrica, teclat i bateria).

ELS INFANTS DE 8 ANYS O MÉS, PODEN COMENÇAR A
TOCAR AMB ELS SEGÜENTS CONJUNTS:
ORQUESTRA DE CORDA | dilluns, dimarts, dimecres i dijous*
Les orquestres de corda inclouen el violí, la viola, el violoncel i el contrabaix. Aquesta
formació es complementa amb conjunt vocal.

CONJUNT DE VENT | dilluns, dimarts i dijous*
La flauta, l’oboè, el clarinet, la trompa i el fagot formen els conjunts de vent de l’escola.
Aquesta formació es complementa amb conjunt vocal.

PERCUSSIÓ CLÀSSICA | dilluns, dimarts i divendres*
L’alumnat de percussió participa en conjunts de percussió amb una gran diversitat
d’instruments. Aquesta formació es complementa amb conjunt vocal.

BIG BAND | dilluns, dimarts, dimecres i dijous*
La big band és el conjunt del jazz més nord-americà, i està formada per instruments de
vent com el saxo, la trompeta i el trombó, i una base rítmica de guitarra elèctrica, baix
elèctric, teclat i bateria.
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JAZZ MANOUCHE | dilluns, dimarts, dimecres i dijous*
El jazz manouche o gipsy jazz és el jazz més europeu, originat per músics francesos i belgues
de la comunitat gitana. Els nostres grups de jazz manouche inclouen el violí, la guitarra i el
contrabaix.
* Existeixen diversos grups en els dies indicats. Consulteu la disponibilitat de places per
cada instrument i nivell.

EVERYDAY GRAPHIC

|
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HORARIS INSTRUMENTS BÀSIC 1
Aquests són els horaris dels grups per començar a tocar
aquests instruments des de zero.

CLÀSSICA I CONTEMPORÀNIA
ORQUESTRA DE CORDA
Violí (grup A)
Violoncel
Violí (grup B)
Viola
Contrabaix

Instrument: dimarts i dijous de 17:30 a 18:15h
Conjunt vocal: dimarts de 18:15 a 19h
Instrument: dilluns i dimecres de 17:30 a 18:15h
Conjunt vocal: dilluns de 18:15 a 19h

CONJUNT DE VENT
Flauta Oboè Clarinet
Trompa Fagot

Instrument: dimarts i dijous de 17:30 a 18:15h
Conjunt vocal: dimarts de 18:15 a 19h

PERCUSSIÓ
Percussió

Instrument: dilluns i divendres de 18 a 18:45 h
Conjunt vocal: dimarts de 18:15 a 19h

JAZZ
JAZZ MANOUCHE
Violí Guitarra Contrabaix

Instrument: dimarts i dijous de 17:30 a 18:15h

BIG BAND
Saxòfon Trompeta Trombó Instrument: dilluns i dimecres de 17:30 a 18:15h

1

JA SAPS TOCAR UN
INSTRUMENT?
Si ja toques algun instrument, tinguis
l’edat que tinguis, pots consultar la
disponibilitat de places per incorporar-te
als conjunts de l’escola, en funció del teu
nivell.

3

2

VOLS SEGUIR TOCANT
I APRENENT?
Després del programa Bàsic,
amb el programa
d’Aprofundiment podràs
seguir tocant i aprenent, amb
classes complementàries, a
més de les d’instrument i
conjunt.

I PER ANAR ENCARA
MÉS ENLLÀ...
Quan un alumne de l’escola vol accedir a
estudis professionals o superiors de
música, el professorat de l’escola en fa
una valoració prèvia per, si es considera
adient, poder oferir una preparació
personalitzada per a les proves d’accés
corresponents a través del programa
Avançat.
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Per a joves...
MÚSICA
Sense coneixements previs:
POP-ROCK | dilluns, dimarts, dimecres i dijous
A partir dels 12 anys, pots formar part d’un conjunt de pop rock, ja sigui amb la veu, la
guitarra elèctrica, el baix elèctric, el teclat o la bateria. El programa Bàsic inclou 2
sessions de 45 minuts setmanals: una classe d’instrument en grup i una classe de
conjunt instrumental. En el cas de la veu també es participa en un conjunt de veu amb
guitarra.

HORARIS POP-ROCK BÀSIC 1
GUITARRA ELÈCTRICA 1A

Dilluns de 18 a 18:45 h

GUITARRA ELÈCTRICA 1B

Dilluns de 18:45 a 19:30 h

BAIX ELÈCTRIC

Dijous de 17:30 a 18:15 h

TECLAT 1A

Dilluns de 18:15 a 19 h

TECLAT 1B

Dilluns de 19 a 19:45 h

BATERIA

Dimarts de 18.15 a 19 h

VEU 1A
VEU AMB GUITARRA

Dimecres de 18:30 a 19:15 h
Dimecres de 20 a 20:45 h h

VEU 1B
VEU AMB GUITARRA

Dimecres de 19:15 a 20 h
Dimecres de 20 a 20:45 h h

CONJUNT INSTRUMENTAL 1A

Dimarts de 17:30 a 18:15 h

CONJUNT INSTRUMENTAL 1B

Dimarts de 19 a 19:45 h

CONJUNT INSTRUMENTAL 1C

Dijous de 19:15 a 20 h
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MÚSICA TRADICIONAL | dimarts i divendres
A partir dels 12 anys, pots aprendre a tocar la gralla, la percussió o la viola de roda i
incorporar-te als conjunts instrumentals.

GRALLA

Dimarts de 17:30 a 18 h

VIOLA DE RODA

Divendres de 19:15 a 20 h

PERCUSSIÓ

Dimarts de 20 a 20:45 h

Amb coneixements previs:
Si ja toques algun instrument, tinguis l’edat que tinguis, pots consultar la disponibilitat de
places per incorporar-te als conjunts de l’escola, en funció del teu nivell.

TEATRE
TEATRE JUVENIL |
de 12 a 13 anys* | dijous, 18.30-20:00h
de 14 a 15 anys* | dilluns, 19-20:30h
de 16 a 17 anys* | dilluns, 19-20:30h
A partir dels 12 anys, pots venir a fer teatre amb altres joves, tant si has fet teatre
abans com si no.

* Les edats d’aquests grups són aproximades. El nostre professorat us ajudarà a ubicar-vos en el grup que us
escaigui més, en funció de l’experiència prèvia.
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Per a adults...
MÚSICA
Sense coneixements previs:
PERCUSSIONS DEL MÓN | dilluns, 21-22h
Ens endinsem en la rítmica i els instruments de percussió de diverses tradicions
musicals.

MÚSICA TRADICIONAL | dimarts i divendres
Si vols tocar la gralla, la percussió o la viola de roda, pots fer-ho tinguis l’edat que
tinguis, i incorporar-te als conjunts instrumentals.
GRALLA

Dimarts de 17:30 a 18 h

VIOLA DE RODA

Divendres de 19:15 a 20 h

PERCUSSIÓ

Dimarts de 20 a 20:45 h

STEELS DRUMS | dissabtes al matí**
Descobreix aquests instruments de percussió provinents de Trinitat i Tobago. A
l’EMMCA creen un conjunt excepcional amb les gralles, en una activitat per a tota la
família.

ACORDIÓ CROMÀTIC | dimarts, 19-19:45 h
Tens un ampli ventall de músiques a l’abast tocant l’acordió en grup a l’EMMCA.

GUITARRA PER A ADULTS | dimecres, 20:30-21:15h
Et proposem aquest programa de dos cursos per aprendre a tocar la guitarra i poder
participar en un combo de jazz manouche.

**Les sessions de Steel drums no són setmanals, tenen un calendari propi.
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Amb coneixements previs:
Si ja toques algun instrument, tinguis l’edat que tinguis, pots consultar la disponibilitat de
places per incorporar-te als conjunts de l’escola, en funció del teu nivell.
Alguns dels conjunts de l’EMMCA són:
BRASS BAND "L'H Attack" | dilluns, 20:30-21:15h

COMBOS DE JAZZ MANOUCHE | dilluns, dimarts, dimecres i dijous en diversos horaris

THE DJANGO ORCHESTRA ACADEMY | dimecres, 18:30-20:30h

ORQUESTRA SIMFÒNICA | divendres, 17:00-19:00 h

BANDA | dijous, 20-21 h

ORQUESTRA DE MINISTRILS | divendres, 17:30-18:30 h

STEEL DRUMS I GRALLES | dissabtes al matí**

* Les sessions de Steel drums i gralles no són setmanals, tenen un calendari propi.

TEATRE
TEATRE PER A ADULTS | dimecres, 19-20:30 h
Tant si has fet teatre abans com si no, aquí tens l’oportunitat de desenvolupar la
tècnica d’interpretació amb projectes adaptats a cada grup i cada persona!
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MUSICOTERÀPIA
A través del joc musical i la improvisació, els
infants amb necessitats educatives especials
poden desenvolupar la pròpia musicalitat. El
programa de musicoteràpia té un enfocament
especialitzat i personalitzat en grups reduïts.

MUSICOTERÀPIA | dimecres i divendres a la tarda
Consulta la disponibilitat de grups i les opcions possibles!

PREUS PÚBLICS VIGENTS
Les activitats tenen una quota mensual d’acord amb la següent relació:

PER A INFANTS

PER A JOVES

PER A ADULTS

MUSICOTERÀPIA

FEM TÀNDEM L'H

En aquests centres públics de L’Hospitalet, l’EMMCA ofereix
programes educatius dins l’horari escolar, amb diversos
conjunts instrumentals i disciplines artístiques:
TÀNDEMS D'ORQUESTRA DE CORDA
Escola Pau Vila
Escola Charlie Rivel
Escola Lola Anglada
Escola Ausiàs March

TÀNDEM DE BANDA
Escola Santiago Ramón y Cajal

TÀNDEMS DE JAZZ
Escola Josep Janés (jazz manouche)
Escola Ernest Lluch (second line)

TÀNDEM DE TEATRE
Escola Màrius Torres

TÀNDEMS DE DANSA
Institut Escola Gornal (dansa i percussió)
Escola d’Educació Especial L’Estel – Can Bori

L’EMMCA té altres projectes Fem Tàndem L’H amb l’Escola Patufet Sant
Jordi (conjunt instrumental Orff), i el Centre de Normalització
Lingüística de L’Hospitalet (coral i teatre). A més, l'EMMCA col·labora
amb el Pla Regeneració Urbana Integral Les Planes - Blocs Florida amb
activitats per a gent gran.

twitter.com/EMMCACentreArts
instagram.com/EMMCAcentreArts
facebook.com/EMMCAcentreArts

WWW.CENTREDELESARTSL-H.CAT
CURS 2020/2021

