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BRUC OBERT

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

Contacte: brucobert@cmmb.cat
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Conservatori Municipal de música de Barcelona
Grau professional de Música

El Conservatori Municipal de Música de Barcelona 
(CMMB) és un centre públic d’ensenyaments musicals 
de grau professional i un referent musical a la ciutat. 
Des que es va fundar, el 1886, com a Escola Municipal 
de Música, el titular n’és l’Ajuntament de Barcelona. 
A partir de l’any 1928, l’escola es va establir de 
manera definitiva a la seu actual, el magnífic edifici 
modernista obra de l’arquitecte municipal Antoni de 
Falguera, al carrer del Bruc, 110.

Dins de la xarxa de centres municipals 
d’ensenyaments musicals gestionats per l’Institut 
Municipal d’Educació de Barcelona, el Conservatori 
destaca per ser l’únic centre que ofereix els 
ensenyaments de grau professional de música.

El grau professional de música

Els estudis de grau professional són ensenyaments 
artístics reglats adreçats a alumnat que 
majoritàriament compagina els seus estudis musicals 
amb l’ESO i el batxillerat i que vol obtenir el títol 
professional de música o bé aprofundir en la seva 
formació. S’estructura en sis cursos de durada anual.

El seu pla d’estudis general inclou els tipus 
d’assignatures següents en cada curs:

Assignatures comunes

•  Especialitat: Instrument o cant
•  Llenguatge musical (de 1r a 4t) o harmonia (5è i 6è)

Assignatures d’especialitat

•  Segons el pla d’estudis de cada especialitat: conjunts 
instrumentals, música de cambra, cant coral, 
etcètera

Assignatures optatives

L’alumnat que superi els ensenyaments d’aquesta 
etapa obtindrà el títol professional de música, en el 
qual constarà l’especialitat cursada.

Com s’hi pot accedir?

Per accedir al grau 
professional del 
Conservatori cal superar 
una prova específica que 
convoca anualment el 
Departament d’Educació 
de la Generalitat de 
Catalunya. Es pot fer 
per a qualsevol dels sis 
cursos dels estudis de 
grau professional.

Cada any, a partir del 
mes de març, es publica 
tot el procediment i 
els calendaris de les 
proves a la pàgina web 
del conservatori. La 
inscripció a la prova es fa 
durant els mesos de març 
i abril, i les proves es fan 
a mitjan mes de maig.

ALTRES SERVEIS

•  Sales de concerts: 
Auditori Eduard Toldrà, 
Sala Vermella i La 
Peixera

•  Aules amb piano  
de cua

•  Biblioteca

•  Banc d’instruments

•  Espai de bar

•  Wifi

ESPECIALITATS

L’oferta educativa del grau professional 
al CMMB inclou les especialitats 
següents:

•  Instruments de l’orquestra:

Arpa, clarinet, contrabaix, fagot, flauta 
travessera, oboè, saxòfon, trompa, 
trompeta, trombó, tuba, percussió, 
violí, viola i violoncel

•  Instruments polifònics:

Acordió, guitarra, orgue i piano

•  Instruments de música antiga:

Clavicèmbal i flauta de bec

•  Instruments tradicionals:

Flabiol i tamborí, tenora, tible,  
trombó (fiscorn baix)

•  Cant

CONJUNTS INSTRUMENTALS I CORALS

Els conjunts instrumentals i corals del CMMB, integrats 
per l’alumnat, segons la seva especialitat i curs, són els 
següents:

•  Instruments d’orquestra. Corda:

Conjunt de Corda de 1r i 2n curs; Orquestra de Corda 
(3r i 4t); Orquestra Simfònica (5è i 6è).

•  Instruments d’orquestra. Vent:

Conjunt de Vent de 1r i 2n curs; Banda (de 3r a 6è); 
Orquestra Simfònica (5è i 6è); Orquestra de Flautes 
Travesseres; Brass Greu (trombons); Big Band; Bruc 
Sax Ensemble; Ensemble de Clarinets.

•  Instruments polifònics:

Bcn Acordions; Conjunt de Guitarres de 1r i 2n curs; 
Ensemble de Guitarres.

•  Instruments de la música antiga:

Conjunt de flautes de bec.

•  Instruments tradicionals:

Cobla.

•  Conjunts corals:

Cor Mixt; Cor Juvenil; Jazz Choir; Cor de Noies.

SIMULTANEÏTAT D’ESTUDIS AMB L’ESO I EL BATXILLERAT

L’alumnat que cursa ESO o batxillerat i estudis de música en un conservatori pot 
demanar una convalidació i reducció d’hores lectives a qualsevol institut.

Durant el període de preinscripció als instituts de Barcelona, també es podrà sol·licitar 
prioritat de matriculació a l’institut de referència Jaume Balmes, designat pels serveis 
territorials de la ciutat. Un cop superades les proves d’accés al Conservatori, es farà 
efectiva la matriculació en aquest institut, encara que no es provingui d’un centre 
adscrit. El centre disposa d’horaris adaptats per a aquest alumnat.

ACTIVITATS I CONCERTS  
OBERTS AL PÚBLIC

L’objectiu educatiu principal dels 
ensenyaments del grau professional és 
adquirir competència en la pràctica de 
la interpretació i la creació musicals. En 
conseqüència, aquesta formació musical 
implica la producció i la programació 
de concerts oberts al públic en general. 
Per aquest motiu, l’alumnat tindrà 
l’oportunitat de participar en els tipus 
d’activitats i concerts següents:

•  Concerts i audicions de música de 
cambra

•  Cicles de concert del professorat i de 
l’alumnat a l’Auditori Eduard Toldrà

•  Concerts externs (Orquestra Simfònica 
i banda a L’Auditori de Barcelona o al 
Paranimf de la Universitat)

•  Intercanvis amb altres conservatoris

•  Jornada de portes obertes; setmana 
de concerts de Nadal; setmana 
d’activitats col·lectives

•  Concursos de solistes, de música de 
cambra o de composició, i premis 
d’honor

•  Classes magistrals de professorat 
convidat

•  Actes d’inauguració i cloenda de curs


