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Tornada a l’escolaEspecial

Escola Municipal de Música d'Alcover

El Pla Jove, 
orientat a joves 
de 12 a 18 anys, 

conté assignatures 
com 'songwriting', 
combo i producció 

musical

L’EMMA aposta per la música actual, la creativitat i la tecnologia

 � L’EMMA, amb 16 anys de 
trajectòria, fa una propos·
ta innovadora i actualitzada 
per a joves amb un programa 
basat en la música actual, la 
creativitat i la tecnologia.

 � A l’EMMA creiem que la 
música actual és igual de 
vàlida que músiques d’altres 
èpoques, forma part de la 
vida dels estudiants i ha de 
formar part de la seva for·
mació musical; també creiem 
que cal recuperar i potenci·
ar la creativitat que en molts 
casos el sistema educatiu ha 
menystingut; i finalment, uti·
litzar les eines tecnològiques 
disponibles del nostre temps 
per aprendre música i ampli·
ficar l’experiència musical de 
l’alumnat. La pretensió no és 
altra que treballar la música 
amb els mitjans actuals, tal 
com ho fan els artistes d’avui 
dia. La formació musical no 
pot donar d’esquena a la 
realitat.

 � A partir d’aquí, l’escola 
integra aquests conceptes 
als seus plans formatius per 
a totes les edats en diferents 
formats com cursos anuals, 
trimestrals i intensius. El Pla 
Jove, orientat a joves de 12 a 
18 anys, conté assignatures 
com songwriting, combo i 
producció musical, on els 
estudiants veuen tot el pro-
cés creatiu des de la com-
posició, l’assaig, l’enregis-

trament i la 
producció. 
En format 
trimestral, 
també s’ofe-
reixen tallers 
de DJ Kids 
(per a nens i ne-
nes de 8 a 12 anys), 
DJ producció (per a joves 
de 12 a 18 anys) i produc-
ció musical per a adults. En 
format intensiu, s’ofereixen 
periòdicament cursos de DJ, 
producció de músiques ur-
banes i creació de mashups, 
per a totes les edats. Als 
estius es realitza l’EMMA 
Summer Camp (www.sum-
mercamp.emmalcover.cat), 
un campus d’estiu únic on 
els participants tasten totes 
aquestes novetats.

 � A l’EMMA, els estudiants 
es trobaran unes instal·
lacions perfectament equi·

pades per 
crear, pro·
duir, expe·
rimentar i 
fer volar la 

seva imagi·
nació. A més 

de l’aula de 
combo, que funciona 

a ple rendiment com a aula 
d’assaig i estudi d’enregis-
trament, aquest inici de curs 
s’està actualitzant l’aula de 
producció per poder treba-
llar amb música i imatge, 
bandes sonores i tot tipus 
d’audiovisuals. També cal 
destacar que l’escola ha es-
tat seleccionada pel progra-
ma Ableton for the Classro-
om, de l’empresa alemanya 
líder en tecnologia musical 
Ableton, i s’està equipant 
l’aula amb Ableton Live i 
Push, productes estrella de 
la marca i referència mun-
dial en producció musical. 

Aquest nou equipament ens 
permetrà democratitzar la 
producció musical, oferir 
tallers d’experimentació 
sonora MusicLab x Kids i 

utilitzar aquesta tecnolo-
gia pionera per a directes i 
concerts. En l'apartat d'es-
deveniments, l'EMMA vol 
potenciar les mostres de 

DJ que ja s'han realitzat 
aquest estiu i programar 
visites periòdiques de 
músics, productors i DJs 
de referència.

� Nens i nenes a partir de 3 anys. Música en família.
� Instruments: piano, guitarra, violí, saxo, flauta, clarinet, 
bateria, trompeta, trombó, cant modern, acordió,...
� Combo, songwriting, producció musical i DJ.
� Percussió i timbal tradicional.
� Musicoteràpia.
� Cursos a mida per a adults.
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