
Si vols estrelles,
mira el cel.



Pl. dels Jurats, 4. Girona
T. 972 21 00 96 
emmg@emmg.info
www.emmg.info
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Presentació
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Model educatiu
Facilitem l’accés a la pràctica musical a totes les edats, acom-
panyant-ne els interessos formatius i expressius.

Estem compromesos amb la qualitat educativa i entenem 
l’art com un àmbit de socialització i de gaudi al servei de les 
persones, col·lectius i agents culturals. 

Liderem l’ensenyament de les músiques actuals a les co-
marques gironines i som una institució clau a l’espai cultural 
català transfronterer. 

Actualitzem permanentment la nostra oferta formativa i estem 
activament vinculats amb la vida cultural i social de la ciutat i 
de les comarques gironines.  

Espais

Plaça 
dels Jurats

Espai Marfà
El Galliner

Centre de formació
teatral
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Activitats 

PROJECTES INTERNACIONALS

· Els colors de la rumba catalana 
(projecte educatiu internacional) 

· Escena musical transfrontarera
(concerts i intercanvis franco-catalans)

· Candidatura UNESCO Rumba Catalana

· Musical «A bit of Brodway»

PRODUCCIONS 

· Setmana de la Rumba Catalana

· Projecte Mula Baba 

· Tremé Spirit

COL·LABORACIONS

· Festival de Jazz de Girona

· Festival Black Music

· Festes de primavera de Girona

· Festival a Cappella

· Milestone Project
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Oferta formativa
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Música
per a tothom
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Amb nosaltres pots aprendre música gaudint a qualsevol edat.

Jardí Artístic (de 3 a 5 anys)
Espai educatiu pioner per viure i experimentar tots els 
vessants de l’expressió artística (música, dansa, teatre i arts 
plàstiques) d’una manera lúdica i creativa. 

Formació Bàsica  (de 6 a 12 anys)
Creativitat (Llenguatge musical + Conjunt instrumental)
i Instrument

Música a mida (de 6 a 99 anys)
L’alumne escull lliurement les assignatures que vol cursar: 
especialitats, conjunts, formacions grans. 

ESPECIALITATS

Cant

Guitarra espanyola

Guitarra flamenca

Guitarra elèctrica

Piano

Contrabaix

Baix

Bateria

Percussió

Trombó

Saxo

Flauta travessera

Trompeta

Clarinet

Creativitat adults

Composició

Violí

Viola 

Violoncel

Acordió

Ukelele

Banjo

CONJUNTS

Jazz

Blues

Rock

Black music

Conjunt vocal modern

Rumba catalana

Flamenc

FORMACIONS GRANS

Taller de musicals

Orquestra de guitarres

Wild Strings Ensemble

Girona Marxing Band

Girona Marxing Band Xics

Girona Modern Voices
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Formació Bàsica
Creativitat i Instrument

Eixos metodològics
· Aprenentatge en grup
· De la pràctica a la teoria, joc orientat i format cançó
· Desenvolupament de la intel·ligència creativa
· Pluralitat de gèneres musicals
· Experimentació i creació

Vitamines musicals
Les Vitamines musicals són accions i activitats musicals for-
matives i de divulgació obertes als alumnes i a la ciutadania.  
Es realitzen durant el curs escolar i són audicions comenta-
des, conferències, cursets i cicles.  
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NOVETAT
VIOLÍ MODERN I VIOLA MODERNA
Aprèn tots els estils; modern, jazz, tradicional i clàssica.

NOVETAT
WILD STRINGS ENSEMBLE
Corda fregada moderna
Toques un instrument de corda fregada i vols aprendre 
música moderna tocant en grup? Apunta’t al programa Wild 
Strings i aprèn tots els estils; modern, jazz, tradicional i 
clàssica. Per a intèrprets de violí, viola, violoncel i contrabaix 
que volen aproximar-se a l’extraordinària diversitat de les 
músiques modernes i tradicionals.
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Un per 
tots i tots
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NOVETAT 
Jardí Artístic (de 3 a 5 anys)
El Jardí Artístic és un espai educatiu pioner on els infants de 3 
a 5 anys poden viure i experimentar tots els vessants de l’ex-
pressió artística -música, dansa, teatre i arts plàstiques- d’una 
manera lúdica i creativa.

És un programa d’innovació i d’investigació educativa realit-
zat per un equip docent especialitzat de l’Escola de Música 
Moderna de Girona, Centre de formació teatral El Galliner i 
l’Escola Municipal d’Art de Girona.  

Horari
Dimecres de 17.30 a 18.30 h

Lloc
Escola de teatre El Galliner

*Places limitades
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NOVETAT
A BIT OF BROADWAY
Taller de musicals (de 12 a 21 anys)
Vine al programa formatiu de referència en teatre musical a 
Girona. Aprendràs cant, dansa i teatre i participaràs en una 
producció escènica de teatre musical internacional.

Horari
Divendres de 16.30 a 20.30 h

Lloc
Escola de teatre El Galliner

*Places limitades
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Girona Marxing Band
Projecte formatiu innovador i obert a intèrprets de vent i de 
percussió que recull les tendències més actuals a l’escena 
de New Orleans. El seu repertori original ha esdevingut en 
poc temps part consubstancial de la banda sonora cultural 
de Girona i de comarques gironines. A més de ser la marxing 
band oficial del Black Music Festival, també acompanya mu-
sicalment amb obres de creació pròpia la Mulassa de Girona 
en una simbiosi perfecta. La gironina Mula Baba és una bèstia 
del costumari festiu català recuperada recentment i que fou 
presentada a la Fira de Manresa de 2014.  

Girona Marxing Band Xics (de 9 a 12 anys)
Formació d’instruments de vent i de percussió per a nens que 
volen passar-ho bé aprenent música moderna i participant en 
activitats i intercanvis.  

Horari
Dijous de 19 a 20 h

Lloc
EMMG

Orquestra de guitarres
Assignatura orquestral eclèctica formada per instruments 
de corda polsada acústics i elèctrics  baix elèctric, guitarra 
espanyola, guitarra elèctrica, ukelele, etc. El repertori original 
de la formació aborda gèneres musicals de totes les èpoques 
i àmbits geogràfics. L’objectiu és l’aprenentatge i la presenta-
ció pública de projectes musicals.

Girona Modern Voices
Grup vocal de joves i adults que s’encamina al domini del 
repertori de música moderna, jazz, gospel,  etc. La plantilla 
instrumental combina veus amb banda instrumental acompa-
nyant. És alhora una assignatura i una formació musical amb la 
voluntat de prendre part en projectes comunitaris i de ciutat. 
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24

Cicle mitjà
de música
moderna
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Cicle mitjà de música moderna
Pla de formació intensiu de música moderna per aquells 
alumnes que volen preparar-se per a accedir al pregrau uni-
versitari de música El Trampolí. 

Es tracta d’un mòdul integral, pràctic i teòric, que s’adapta 
a les necessitats concretes dels qui volen aprofundir en els 
estudis de música moderna.       

Consta de tres assignatures: Instrument principal, Llenguatge 
musical, Conjunt instrumental (combo o segon instrument). Si 
l’instrument principal escollit és rítmic o melòdic el secundari 
ha de ser harmònic i igualment a la inversa.
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El Trampolí Pregrau 
Universitari
de Música



27

PedagogiaInterpretació

Direcció Composició

Gestió

Musicologia

Sonologia

Què fem
El Trampolí facilita l’accés als estudis de grau universitari de 
música dels itineraris d’interpretació, pedagogia, sonologia, 
musicologia, direcció, composició i gestió. Es tracta de l’únic 
pregrau universitari validat per l’Escola Superior de Música de 
Catalunya i l’ofereix l’Escola de Música Moderna de Girona. 

Currrículum formatiu
Els cursos són de 40 crèdits ECTS - 1.000 hores, de les quals 
280 presencials. Són presencials les sessions lectives, les 
audicions, les classes magistrals, els seminaris i totes les acti-
vitats formatives programades.
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Metodologia oberta
El Trampolí estimula la proactivitat personal i l’aprenentatge 
col·laboratiu mitjançant l’acció tutorial i l’avaluació comparti-
da. 

Àrees docents 

Tutoria  

Llenguatge musical 

Percepció auditiva 

Harmonia

Arranjaments

Conjunt instrumental 

Musicologia 

Instrument



29

Prova d’aptitud
L’EMMG convoca anualment la prova d’aptitud per accedir 
al Trampolí. Si no se supera la prova s’ofereixen alternatives 
per optar a futures convocatòries (Cicle mitjà de músiques 
modernes). 

Assignatures

Llenguatge musical i percepció auditiva

Harmonia i arranjaments

Instrument

Conjunt instrumental

Musicologia i expressió escrita

Tutoria, estratègies d’estudi i avaluació

Hores/setmana

1,5 h

1,5 h

1 h

1,5 h

1 h

1 h







Col·labora

Amb el suport

Més informació a www.emmg.info

Pots consultar fàcilment els itineraris i programes formatius a 
la web de l’escola, on també s’hi troba actualitzat el calendari 
escolar, l’agenda d’activitats, preus i normativa.


