
ESCOLES MUNICIPALS DE MÚSICA DE BARCELONA

ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA EIXAMPLE -
JOAN MANUEL SERRAT
Sardenya, 368 · 08025 Barcelona
Tel.: 934 586 590  |  emmeixample@bcn.cat
barcelona.cat/emmeixample

ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA CAN PONSIC
Avinguda de J. V. Foix, 51 · 08034 Barcelona
Tel.: 935 112 104 |  emmcanponsic@bcn.cat
barcelona.cat/emmcanponsic

ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA CAN FARGUES
Avinguda de Frederic Rahola, 2-8 · 08032 Barcelona
Tel.: 936 395 377  |  emmcanfargues@bcn.cat
barcelona.cat/emmcanfargues

ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA NOU BARRIS
Avinguda de Rio de Janeiro, 11 · 08016 Barcelona
Tel.: 935 186 110  |  emmnoubarris@bcn.cat
barcelona.cat/emmnoubarris
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ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA SANT ANDREU -
MESTRE PICH SANTASUSANA
Segadors, 2 · 08030 Barcelona
Tel.: 933 461 094  |  emmsantandreu@bcn.cat

barcelona.cat/emmsantandreu

barcelona.cat/educacio       twitter  @BCNeducadora

CONSERVATORI MUNICIPAL DE MÚSICA DE BARCELONA

Bruc, 110 · 08009 Barcelona
Tel.: 934 584 302  |  cmmb@bcn.cat
barcelona.cat/conservatori

BRUC OBERT

Cursos oberts de divulgació musical i de formació teòrica i pràctica, tant 
instrumental com vocal. Adreçats a persones majors d’edat, amb o sense 
coneixements musicals previs.

brucobert@cmmb.cat
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ITINERARIS DE LLARG RECORREGUT, 
A PARTIR DE 5 ANYS

Programes amb durada d’un curs escolar i amb 
continuïtat formativa al centre, segons la progressió i 
els interessos de l’alumnat.

Cada programa determinarà el nombre de places en 
relació amb el següent:

 f Les agrupacions instrumentals i corals de l’escola.

 f Les edats de l’alumnat o especificitats de conjunt.

 
ÀMBITS

 Ð Instrumental

 Ð Vocal

 Ð Agrupació 
instrumental

 Ð Agrupació coral

 Ð Música i moviment

TALLERS I ALTRES CURSOS

Cursos i activitats formatives de durada variable, 
dirigits a edats i públics diferents. Perquè es puguin fer, 
cal que hi hagi un nombre mínim d’inscripcions.

Les escoles fan oferta de:

 f Tallers de música per a nadons

 f Tallers de música i moviment per a totes les edats

 f Iniciació instrumental

 f Cant coral i tallers per a persones adultes

ITINERARIS 
FORMATIUS

L’oferta educativa de les 
escoles municipals de 
música està pensada per 
a infants, joves i persones 
adultes, per facilitar la 
pràctica i la formació 
musical de qualitat, i 
també, per preparar 
l’alumnat especialment 
capacitat i interessat a 
seguir estudis de caire 
professionalitzador. 

Els itineraris inclouen 
diferents graus 
d’intensitat i de dedicació 
per part de l’alumnat i 
s’estructura en:

- Itineraris de llarg 
recorregut

- Tallers i altres cursos

ADMISSIÓ 
DE L’ALUMNAT

L’admissió d’alumnat a 
les escoles municipals 
de música de Barcelona 
s’estableix per resolució 
de l’Institut d’Educació 
de Barcelona. 

El procés de preinscripció 
a programes de llarg 
recorregut es convoca 
al principi del mes de 
maig i la matrícula es 
formalitza al mes de 
juny.

Per inscriure’s a altres 
accions formatives 
al llarg del curs, cal 
consultar la pàgina web 
del centre.

PREUS 
PÚBLICS

La Comissió de Govern 
de l’Ajuntament de 
Barcelona és qui acorda 
la regulació dels preus 
públics per als serveis 
d’educació municipals 
i destina bonificacions 
sobre aquests preus a 
les famílies amb més 
dificultats econòmiques.

Préstec d’instruments

Les escoles municipals de música de Barcelona 
disposen d’un banc d’instruments de lloguer per 
poder garantir una oferta d’instruments àmplia i 
diversificada a l’alumnat dels centres, i alhora fan 
possible la creació de conjunts instrumentals.

El préstec d’un instrument s’estableix  
per a tot el curs escolar.

ESPECIALITATS 
INSTRUMENTALS

Cant

Corda fregada:

 Ð Contrabaix

 Ð Viola 

 Ð Violí

 Ð Violoncel

Corda polsada:

 Ð Baix elèctric

 Ð Guitarra

 Ð Guitarra elèctrica

Polifònics:

 Ð Percussió

 Ð Piano

Vent fusta:

 Ð Clarinet

 Ð Fagot

 Ð Flauta de bec

 Ð Flauta travessera

 Ð Oboè

 Ð Saxo

Vent metall:

 Ð Trompa

 Ð Trompeta

 Ð Trombó

 Ð Tuba

 
AGRUPACIONS

L’alumnat de l’EMM Sant 
Andreu forma part de 
diverses agrupacions 
vocals i instrumentals:

 Ð Banda

 Ð Brass

 Ð Orquestra de corda

 Ð Grups de cambra

 Ð Orquestra simfònica

 Ð Combos de música 
moderna

 Ð Ensembles

 Ð Agrupacions corals

 Ð Orquestra de 
guitarres i flautes

DESPLEGAMENT TERRITORIAL ALS CENTRES EDUCATIUS  
I SENSIBILITZACIÓ COMUNITÀRIA

Les escoles municipals de música tenen una doble orientació: fer una oferta educativa 
de pràctica i difusió musical i participar en projectes de dimensió comunitària, a 
través de propostes i iniciatives de les escoles i d’implicació en el teixit social i cultural 
del territori. S’hi organitzen audicions, concerts, intercanvis i trobades d’entrada lliure 
i obertes a tothom, i també participen en esdeveniments culturals i festius. A més, 
desenvolupen projectes educatius amb les escoles bressol i els centres d’ensenyament 
de règim general de diferents barris de la ciutat.

Escola Municipal de Música
SANT ANDREU - 
MESTRE PICH SANTASUSANA

Els ensenyaments artístics, en especial els 
musicals, han estat tradicionalment molt presents 
als centres escolars de l’Ajuntament de Barcelona, i 
atorguen a la música un valor educatiu fonamental.

Actualment, l’Ajuntament de Barcelona té en 
titularitat i gestiona, a través de l’Institut Municipal 
d’Educació, cinc escoles municipals de música i el 
Conservatori Municipal de Música, on s’ofereix el 
grau professional de música i es desenvolupa el 
programa Bruc Obert.

L’oferta de les escoles municipals de música està 
orientada a facilitar l’accés a la pràctica musical a 
alumnat de totes les edats, conscients del dret de 
tots els alumnes a accedir-hi i del valor educatiu i 
social de la música, a través d’un projecte educatiu 
que fa de l’ensenyament musical en grup l’eix 
central de la seva oferta formativa. Per tal de 
garantir que la situació econòmica de les famílies 
no sigui un obstacle per poder-hi accedir, es disposa 
d’una política de bonificacions sobre el preu públic.

Les escoles municipals de música són referents, 
a la ciutat de Barcelona, en la generació de 
propostes innovadores en l’àmbit del suport a 
centres educatius, en matèria de sensibilització 
musical, així com en el desenvolupament de 
projectes de caràcter comunitari que promouen 
la pràctica artística a diferents nivells, en xarxa, 
interconnectats amb altres centres i iniciatives 
artístiques del territori.

L’Escola Municipal de Música Sant Andreu és 
un centre de gestió directa i va iniciar la seva 
activitat l’any 1993. D’ençà de la seva fundació 
està ubicada a l’edifici Josep Pallach, al barri de 
Sant Andreu. Des del 2016, l’escola pren el nom 
del Mestre Pich Santasusana (1911-1999), com a 
homenatge al músic andreuenc, que fa formar part 
de la Banda Municipal de Barcelona i la va dirigir. 
Va ser catedràtic i també director del Conservatori 
Superior de Música de Barcelona.
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