ANNEX
OFERTA FORMATIVA DE L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE GIRONA - CURS 2019-20
OFERTA FORMATIVA
L’oferta de l’EMM es divideix en tres eixos:
1. PROGRAMES FORMATIUS.
2. GRUPS INSTRUMENTALS I CORALS.
3. ALTRES: AULA OBERTA.
1. PROGRAMES FORMATIUS
L’oferta formativa de l’Escola Municipal de Música de Girona es concreta en tres programes Formatius
diferents. Cada un dels diferents programes defineix el seu objectiu pedagògic, així com els seus propis
requisits d’accés i límits de permanència. L’aprenentatge instrumental és l’eix de tots els programes
formatius excepte del programa de Sensibilització.
Les assignatures comunes d’aquests programes formatius (excepte de sensibilització), permeten la
matriculació com a assignatures soltes de les especialitats de Llenguatge Musical, Cor i conjunts
instrumentals sempre que quedin vacants una vegada matriculats l’alumnat propi dels programes formatius.
Els instruments que s’ensenyen són: violí, viola, violoncel, contrabaix, guitarra, flauta de bec, flauta
travessera, oboè, fagot, clarinet, saxòfon, trompeta, trompa, trombó, tuba (bombardí), percussió, piano i
acordió.
Pel curs 2019-20, entre els diferents programes formatius s’ofereixen un total de 398 places. Per ocupar
aquestes places tenen prioritat els alumnes de l’EMM del curs 2018-2019 que confirmin plaça pel proper
curs. Després d’haver realitzat aquest procés, es determinaran les places vacants i les especialitats per al
curs 2019-2020. El detall d’aquestes places es farà públic en la data fixada al calendari de matriculació. Si
es produeixen vacants es valorarà la possibilitat de cobrir-les.

1.1.SENSIBILITZACIÓ: 81 places. Vacants: 40
Programa de dos cursos en què es treballa el desenvolupament sensorial i motriu a través de la música.
Al segon curs hi ha una especial atenció a l’orientació per a la tria de l’instrument que es començarà a
estudiar a 1r cicle de Formació Bàsica. Durant el curs, si les condicions ho permeten i es considera oportú,
es podrà començar a fer instrument (30’) assimilant la quota a Formació Bàsica.
L’activitat lectiva setmanal consisteix en:
( Música, moviment i cor 60’)
Sensibilització per nens/nenes de 5 anys: 40 places. Nascuts el 2014. Places: 40. Vacants: 40.
Sensibilització per nens/nenes de 6 anys: 40 places. Nascuts el 2013. Places: 41. Vacants: 0.

1.2.FORMACIÓ BÀSICA
Programes amb prova de nivell per a tots els cursos excepte 1r.
FORMACIÓ BÀSICA 1r CICLE: 153 places (8 alumnes nous)
Programa de tres cursos en què es desenvolupa les competències vocals, la percepció auditiva, els
coneixements musicals bàsics i s’inicia l’estudi d’un instrument.
L’activitat lectiva setmanal de 1r i 2n consisteix en:
 Instrument 30’

 Llenguatge 60’

 Cor 45’

L’activitat lectiva setmanal de 3r consisteix en:
 Instrument 30’

 Llenguatge 60’

 Cor 60’

 Conjunt instrumental 60’

L’alumnat d’instrument que participa dels grups instrumentals i l’alumnat nascut abans del 2007 pot optar per
no participar del Cor.
Llenguatge FB1 i 2: mínim 8 alumnes, màxim 12
Llenguatge FB3: mínim 10 alumnes, màxim 15

Cor: mínim 16 alumnes, màxim 25

Edats idònies per cursar aquest cicle: nascuts del 2006 al 2012 (ambdós inclosos).
Anys de naixement per accedir a primer curs: del 2008 al 2012 (ambdós inclosos).

FORMACIÓ BÀSICA 2n CICLE: 46 places
Programa de dos cursos en què es continua i s’aprofundeix amb el treball del programa de Formació Bàsica
1r cicle.
L’activitat lectiva setmanal consisteix en:
 Instrument 40’

 Llenguatge 60’

 Cor 60’

 Conjunt instrumental 60’

L’alumnat pot deixar de cursar llenguatge i/o cor.
Llenguatge: mínim 10 alumnes, màxim 15

Cor: mínim 16 alumnes, màxim 25

Edats idònies per cursar aquest cicle: nascuts del 2004 al 2009 (ambdós inclosos).

FORMACIÓ AVANÇADA: 23 places
Programa de dos cursos amb l’objectiu d’assolir els coneixements musicals i el nivell instrumental i vocal
apropiat per preparar la prova d’accés a 1r curs de grau mitjà dels ensenyaments reglats.
L’activitat lectiva setmanal consisteix en:
 Instrument 45’

 Llenguatge 120’

 Cor 60’

 Conjunt instrumental 60’

Nombre màxim d’alumnes per grup de llenguatge: 15. Per Cor: 25.
Any de naixement per accedir a aquest programa: 2009 i anys anteriors.

FORMACIÓ BÀSICA 3r CICLE: ** *
Adreçat a l’alumnat entre 12 i 15 anys ja sigui per continuar els aprenentatges adquirits en els programes
anteriors o per iniciar els estudis musicals.
L’activitat lectiva setmanal consisteix en:
 Instrument 40’  Llenguatge 60’  Matèries comunes del cicle 60’
 Conjunt instrumental 60’  Grups instrumentals del programa 60’

 Cor 60’

L’alumnat pot deixar de cursar llenguatge i/o cor.
Llenguatge: mínim 8 alumnes, màxim 15

Cor: mínim 16 alumnes, màxim 25

El contingut curricular vindrà determinat per les necessitats pedagògiques de cada alumne/a.
Anys de naixement: del 2004 al 2007 (ambdós inclosos).

1.3.MÚSICA A MIDA: ** *
Programa d’un màxim de durada de sis anys. A l’alumnat que provingui d’algun altre programa formatiu de
l’EMM se’ls permetrà una durada de fins a un màxim de nou anys d’aprenentatge instrumental en total. A
l’alumnat procedent d’un grup instrumental, la permanència al programa serà la que falti per arribar als 6
anys d’aprenentatge instrumental (9 en els casos d’alumnat que hagués començat abans dels 15 anys)
L’activitat lectiva setmanal consisteix en:
 Instrument: 30’ en funció de la quota i depenent de la disponibilitat del professorat
 Llenguatge 60’  Matèries comunes del cicle 60’  Conjunt instrumental 60’
 Grups instrumentals del programa 60’  Cor 60’
L’alumnat pot cursar i formar part de les diferents matèries i conjunts del programa, segons el nivell i
l’especialitat instrumental.
Llenguatge: mínim 8 alumnes, màxim 12

Cor: mínim 6, màxim 20

Any de naixement per accedir a aquest programa: 2003 i anys anteriors.
** Nombre de places de Formació Bàsica 3r Cicle i Música a Mida: 95 ( 79 FBC3 i 16 MM ) El nombre de
places del programa Música a Mida en cap cas podrà excedir del 15% de l’alumnat d’instrument

ASSIGNATURES COMUNES DELS PROGRAMES FORMATIUS
Per a la inscripció a aquestes assignatures tindran prioritat l’alumnat d’altres programes o conjunts
instrumentals i corals de l’EMM.


Grups instrumentals de programes formatius

Objectiu: Desenvolupar les habilitats instrumentals i musicals a partir de la pràctica en grup, segons
l’especialitat instrumental.

GRUP

Dedicació
horària

ADREÇAT A...

Orquestra de corda infantil

60’

Orquestra de vent infantil

60

Orquestra de corda juvenil

60’

Orquestra de vent juvenil

60’

Conjunt de flautes de bec

60’

Conjunt de guitarres

60’

Stringjunts

60’

Alumnat d’instruments de corda fregada majors de 14 anys.

Combo

60’

A partir de 12 anys i amb nivell instrumental.

Alumnat amb nivell i edats pròpies de 3r curs de Formació Bàsica
1r cicle i de 1r curs de Formació Bàsica 2n cicle.

Alumnat de totes edats amb nivell a partir de Formació Bàsica 5.

Alumnat amb nivell a partir de 3r curs de Formació Bàsica



Grups corals dels programes formatius

Objectiu: Desenvolupar les habilitats corals i musicals a partir de la pràctica en grup.
GRUP

Dedicació
horària

ADREÇAT A...

Cor 1 i 2

45’

Alumnat amb nivell i edats pròpies de 1r 2n de FB

Cor 3, 4 i 5

60’

Alumnat amb nivell i edats pròpies de FB 2n i 3r cicle

Cor FA

60’

Alumnat de FA

Cor joves i adults

60’

Alumnat d’ FBC3r i MM



Llenguatges musicals dels programes formatius

Objectiu: Activitat lectiva setmanal en grup per a assolir els coneixements musicals bàsics.
GRUP

Dedicació
horària

ADREÇAT A...

Llenguatge Musical 1

60’

Alumnat sense nivell i edats pròpies de 1r de FB

Llenguatge Musical 2

60’

Alumnat amb nivell i edats pròpies de 2n de FB

Llenguatge Musical 3

60’

Alumnat amb nivell i edats pròpies de 3r de FB

Llenguatge Musical 4

60’

Alumnat amb nivell i edats pròpies de 4t de FB

Llenguatge Musical 5

60’

Alumnat amb nivell i edats pròpies de 5è de FB

Llenguatge Musical FA4

120’

Alumnat amb nivell i edats pròpies de 4t de FA

Llenguatge Musical FA5

120’

Alumnat amb nivell i edats pròpies de 5è de FA

Llenguatge Musical Joves/Adults 1

60’

Alumnat sense nivell a partir de 12 anys

Llenguatge Musical Joves/Adults 2

60’

Alumnat provinent de LLM Joves 1 o equivalent

Llenguatge Musical Joves/Adults 3

60’

Alumnat provinent de LLM Joves 2 o equivalent

Llenguatge Musical Joves/Adults 4

60’

Alumnat provinent de LLM Joves 3 o equivalent



Matèries comunes de Formació Bàsica 3r cicle i Música a Mida:

Assignatures independents de durada d’un any amb ràtio de 8 alumnes.
Llenguatge Rítmic

60’

Treball dels aspectes bàsics i estilístics del ritme, utilitzant el cos,
instruments de percussió i el propi instrument.

Informàtica musical

60’

Coneixements bàsics de programes d’àudio i de partitures.
Necessari portar ordinador propi.

Llenguatge de 3er cicle

60’

Aprofundiment del llenguatge musical a partir de nivell d’ FB5

2. CONJUNTS INSTRUMENTALS I CORALS
L’escola compta amb agrupacions instrumentals i corals que tenen un funcionament propi i no estan
vinculades a cap programa formatiu, tot i que l’alumnat dels esmentats programes pot accedir-hi.
Per ocupar les places d’aquests conjunts tenen prioritat els alumnes dels propis conjunts del curs 2017-18 i
els de la resta de programes formatius que passin les proves corresponents.
Per accedir-hi cal prova instrumental o vocal segons l’agrupació.
Aquestes formacions són:
CORAL GERIONA INFANTIL: 35 places.
L’objectiu és treballar el repertori coral de veus blanques de diferents estils i millorar la tècnica vocal i la
qualitat del resultat artístic.
Activitat lectiva setmanal:
 120’ d’assaig setmanals més l’activitat de concerts corresponent.
 60’ Tècnica vocal en grups reduïts.
Edats idònies: nascuts del 2007 al 2010 (ambdós inclosos).

CORAL GERIONA JUVENIL: 30 places.
L’objectiu és treballar el repertori coral de diferents estils i millorar la tècnica vocal i la qualitat del resultat
artístic.
Activitat lectiva setmanal:
 120’ d’assaig setmanals més l’activitat de concerts corresponent.
 60’ Tècnica vocal en grups reduïts.
Edats idònies: nascuts del 2002 al 2006 (ambdós inclosos)

COR GERIONA: 20 places
L’objectiu és treballar el repertori coral de veus blanques de diferents estils a un bon nivell qualitatiu.
Activitat lectiva setmanal:
 4h d’assaig setmanals més l’activitat de concerts corresponent.
 60’ Tècnica vocal en grups reduïts.
Edat idònia: nascuts el 2003 i anys anteriors.
CORAL FARINERA: 40 places.
L’objectiu és treballar el repertori coral a veus mixtes de diferents estils.
Activitat lectiva setmanal: 90’ d’assaig més l’activitat de concerts corresponent.
Edats idònies: nascuts el 2003 i anys anteriors.

GRUPS INSTRUMENTALS i VOCALS:
Grups de format reduït (de 2 o 3, i fins a 8 components) amb objectius diversificats segons les necessitats
que es detectin i la disponibilitat de professorat: classes de grup d’instrument d’iniciació o d’altres nivells,
grups de cambra, grups de reforç, etc.
Es podrà constituir o continuar l’activitat d’un grup sempre que com a mínim un dels components no
excedeixi de 6 anys d’aprenentatge instrumental (alumnat que va accedir a l’EMM a partir dels 15 anys) o de
9 anys (alumnat que va accedir a l’EMM abans dels 15 anys).
La participació en un grup instrumental inclou l’opció a participar a les orquestres, combos i conjunts
instrumentals sempre que l’especialitat, el nivell i la disponibilitat del conjunts instrumental ho permeti.
L’alumnat d’un grup instrumental que per raons d’altri es quedi sense grup, podrà accedir al programa
formatiu que correspongui.
El nombre de places s’oferiran en funció de la disponibilitat del professorat.
Activitat lectiva setmanal: 60’( en el cas de grups a partir de 3 components) i 45’ ( en el cas de grups de 2
components si durant el curs s’incorpora algú més en el grup, es farà el possible per ampliar la ràtio a 60’).
Les edats i nivells per accedir-hi, es concretaran segons la necessitats dels grups per al seu equilibri.
*Els grups instrumentals que durant el curs 2018/2019 eren de 2 components podran continuar-lo amb les
mateixes condicions amb què el van iniciar.

3. ALTRES:
AULA OBERTA: 100 places.
L’Aula Oberta és un cicle d’audicions comentades que es duen a terme entre els mesos d’octubre i març.
El curs vinent serà la 19a edició i constarà de 13 sessions, de tres hores de durada cada una.
Edats idònies: nascuts abans del 2001
______________________________________________________________
Annex de l’acord aprovat per Consell Rector de data 9 d’abril de 2019

