
LA TEVA ESCOLA
DE MÚSICA I DANSA

MÚSICA I DANSA 

MÚSICA DES DEL BRESSOL 0-3 ANYS

MÚSICA TRADICIONAL POPULAR I COBLA

CORS INFANTILS I JUVENILS

PROGRAMA INTEGRAT MÚSICA I DANSA

ACCÉS ESTUDIS PROFESSIONALS

AUDICIONS QUADRIMESTRALS

CICLE CONCERTS

PARTICIPACIÓ FESTES LOCALS

INTERCANVIS

PRODUCCIONS MUSICALS PRÒPIES

CENTRE EXAMINADOR OFICIAL

TRINITY COLLEGE OF LONDON

ESCOLA DE MÚSICA DE TORROELLA
C/ Onze de Setembre, 2 - 17257 Torroella de Montgrí 

Telèfon 972 76 06 05  - escolademusica@jmtorroella.cat
www.emmtorroellademontgri.cat

PROGRAMES
FORMATIUS

L’EMMT es reserva el dret 
de modificar els horaris i 

els grups d’acord amb les 
matrícules i si alguna classe 

no arriba al mínim d’alumnes 
inscrits, es reserva el dret de 

no portar-la a terme.

L’Escola Municipal de Música i Dansa de Torroella de 
Montgrí ofereix un ensenyament de qualitat basat en la 
motivació a través de la pràctica artística i instrumental. 

Està oberta a totes les edats i a tots els estils musicals 
fomentant l’aprenentatge artístic de manera creativa. Un 
espai d’intercanvi, trobada, reflexió, exploració, transmis-
sió i construcció de vivències, experiències i coneixement 
pràctic per a tothom que estigui interessat en la música 
i la dansa, ja sigui per introduir-se en aquest món, per 
formar-se com a professional o bé, garantint la formació 
continuada al llarg de la vida.

El centre promou la participació de l’alumnat en forma-
cions instrumentals i vocals. Alhora, potencia el vincle 
dels seus membres amb la vida cultural del municipi. 

MATRÍCULA L’import de la matrícula és aplicable a tots els programes 
excepte els tallers de curta durada, activitats extraor-
dinàries, grans formacions i formació des del bressol.
Els alumnes de sensibiltzació 3 i 4 tindran un 50% de des-
compte a la matrícula.
El pagament de la matrícula és una reserva de plaça i no 
es retornarà en cas de baixa.

   QUOTA 

PREU MATRÍCULA   77,00 €

PREU MATRÍCULA SEGON MEMBRE  43,00 €

PREU MATRÍCULA TERCER MEMBRE  gratuït



  QUOTA 

90 minuts (Obert a partir de 2 persones) 

2 alumnes  80,00 €

3 alumnes  52,00 €

4 alumnes  40,00 €

   QUOTA 

CAMBRA / COMBO 45 min  24,00 €

ASSIGNATURA COL·LECTIVA  22,00 €

DANSA 60 min  35,00 €

DANSA 90 min  35,00€

FORMACIÓ 
BÀSICA

A partir de 6 anys

FORMACIÓ 
JOVE

Bàsica / avançada

FORMACIÓ 
A LA CARTA

En el primer curs d’aquest programa s’ampliarà i es con-
solidarà el treball de la formació inicial. Durant tot el curs 
l’alumnat participarà en la roda d’instruments amb l’objec-
tiu que puguin conèixer tots (o gairebé tots) els instruments 
de l’escola de la mà de professors especialistes de cada 
instrument.
A partir del segon curs d’aquest programa es treballarà 
l’aprenentatge bàsic del llenguatge musical en totes els 
seus aspectes, ritme, educació de l’oïda, conceptes teòrics, 
lectura, audició, etc. Estudi dels fonaments anatòmics de la 
tècnica, la improvisació, la composició-lectura i la interpre-
tació de l’instrument, amb l’objectiu de capacitar l’alumne 
per tocar i formar part d’un conjunt instrumental. Coneixe-
ments tècnics i creatius que ajudaran l’alumne a créixer 
com a persona creativa i, en alguns casos, també a orien-
tar-se cap a estudis professionals.
Durant el segon curs d’aquest programa l’alumne partici-
parà de la roda de dansa amb l’objectiu que pugui coneixer 
els tres estils bàsics: dansa urbana, dansa clàssica i dansa 
contemporània.

Adreçada a l’alumnat provinent de l’educació básica o 
equivalent. La durada és de 6 cursos dividits en dos blocs 
de tres anys cadascun, un primer bloc de nivell elemental 
i un segon bloc de nivell mitjà. L’alumnat obtindrà un apre-
nentatge complet en formació musical, podent escollir dos 
itineraris, FJ Bàsica o FJ Avançat. L’itinerari avançat inclou 
una hora setmanal més d’harmonia aplicada per aprofundir 
en sonoritats més pròximes al jazz i altres estils musicals 
contemporanis.

   QUOTA 

1r GRAU

EB1   59,00 €

EB2   59,00 €

2n GRAU*

EB3  82,00 €

EB4  82,00 €

3r GRAU**

EB5  93,00 €

EB6  93,00 €

   QUOTA 

FORMACIÓ JOVE AVANÇADA  110,00 €

FORMACIÓ JOVE BÀSICA  94,00 €

EB1: dues sessions setmanals, 
música i dansa

i roda d’instruments.

EB2: llenguatge musical i cant 
coral. Instrument individual

o en grup. 
Roda de dansa

(urbana, clàssica i contemporània)
Batucada (opcional).

EB3: llenguatge musical i cant 
coral. Instrument individual

o en grup.
Dansa. Combo o cambra Molinet.

Batucada (opcional)

EB4: llenguatge musical i cant 
coral. Instrument individual

o en grup.
Dansa. Combo o cambra Molinet.

Batucada (opcional)

EB5 i EB6: llenguatge musical i 
cant coral. Instrument individual

o en grup.
Combo o cambra Molinet.

Grans formacions.

Harmonia, harmonia aplicada, 
cant coral (opc.), instrument 
ind., cambra o combo i gran 

formació (a partir de FJ es pot 
accedir a la Big Band)

FORMACIÓ 
ADULTS

MÚSICA PER 
A TOTHOM

Per estudiants majors de 18 anys que tenen un primer con-
tacte amb la música i la dansa, o bé que vulguin aprofundir 
els seus coneixements, amb la voluntat de proporcionar ei-
nes a cadascú segons el seu interés. L’escola proposa una 
oferta diversificada amb un programa lliure i a mida segons 
les assignatures que s’ofereixen durant el curs.

A LA CARTA: llenguatge 
musical, harmonia, 

arranjaments-composició, 
Instrument ind, conjunt 

instrumental (cambra o combo) 
i gran formació.

INSTRUMENTS
BONIFICATS
Instruments de cobla (flabiol, tible, tenora i fiscorn).
Violí, viola, contrabaix, trompeta, trombó, fagot i baix elèctric, 
percussió i vibràfon.

NO BONIFICATS
Violoncel, flauta travessera, clarinet, saxofon, cant, piano, 
gralla, guitarra, guitarra elèctrica, bateria.

GRANS FORMACIONS
Orquestra Empordanet, Big Band, Marxing Band, Orquestra 
de percussions, Batucada, Orquestra Ukeleles, Cobla i Cor 
Jove Les Dunes.

QUOTA GRATUïTA pels alumnes de Formació Jove i matri-
culats en qualsevol pac.

  QUOTA 

2n INSTRUMENT 30 min (indiv)  48,00 €

INSTRUMENT individual (30 min)  61,00 €

INSTRUMENT individual (45 min)  95,00 €

INSTRUMENT individual (60 min)  122,00 €

ALTRES ASSIGNATURES

  QUOTA 

ADULTS a partir de 18 anys  113,00 €

GRANS FORMACIONS  21,00 €

*2n grau: Dansa opcional inclosa en el preu
                que no es pot modificar.
**3r grau: complement de Dansa: 24,00 €.

15% DESCOMPTE PER INSTRUMENTS BONIFICATS

15% DESCOMPTE
PER FAMÍLIES NOMBROSES I MONOPARENTALS

10% DESCOMPTE EL PRIMER ANY D’INSTRUMENT 
EN EL PREU TOTAL  DEL PAC  PER INSTRUMENTS 
BONIFICATS

10% DESCOMPTE
EL PRIMER CURS D’INSTRUMENT EN EL PREU TOTAL 
DEL PAC PER INSTRUMENTS BONIFICATS

FORMACIÓ 
BRESSOL

0 a 3 anys

A través de les cançons, les moixaines, els jocs de fal-
da, l’exploració d’instruments, les audicions, el moviment 
corporal i les danses, es fomenta el vincle afectiu amb 
el nadó mostrant-li un món d’estímuls que l’ajudaran a 
descobrir el seu entorn i a comunicar-se amb els sentits. 
Una proposta per viure moments de nutrició afectiva que 
acompanyarà el benestar del nadó establint-hi un vincle 
emocional i sensorial. 

Programa integral de música i dansa per mitjà del joc i 
l’ús de materials per desenvolupar la motricitat, la coor-
dinació, l’expressió i el ritme. Una aproximació pràctica a 
través de la cançó, el moviment, la improvisació i la inter-
pretació instrumental a partir d’instruments de percussió 
petita i la seva veu. Compartir, escoltar, descobrir i gaudir 
la música i la dansa des de la singularitat de cada infant i 
el seu procés de desenvolupament creatiu i artístic.

   QUOTA 

Sensibilització 0-1 any (taller puntual)   6,00 €

Sensibilització 1 i  2 anys  28,00 €

  QUOTA 

SENSIBILITZACIÓ 3 i 4  28,00 €

SENSIBILITZACIÓ 5   36,00 €

FORMACIÓ 
INICIAL

Sensibilització i 
iniciació, de 3 a 6 anys

SENSIBILITzACIÓ 
3 i 4 ANYS:

una sessió setmanal
música i dansa

SENSIBILITzACIÓ 5:
dues sessions setmanals

música i dansa

De 4 a 11 mesos / tallers
puntuals amb acompanyants

De 12 a 23 mesos / una sessió 
setmanal amb acompanyant

De 2 a 3 anys / una sessió
setmanal amb acompanyant


