
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESENTACIÓ DEL SERVEI 
L’Escola de Música de Premià de Mar és un servei 
educatiu municipal de difusió de la cultura 
musical, un centre públic obert a tothom i 
fortament arrelat al municipi. L’equip docent està 
format per un grup interdisciplinar de 
professionals de reconeguda trajectòria. 

 
QUÈ FEM? 
Donar resposta a les necessitats musicals de la 
població de Premià de Mar amb una oferta àmplia 
i dinàmica integrada en la vida social, cultural i 
educativa del municipi. 

 
QUÈ OFERIM? 

INSTRUMENTS QUE OFERTEM 
Flauta de bec, flauta travessera, clarinet, saxo, 
trompeta, piano, guitarra, guitarra elèctrica, violí, 
viola, violoncel, baix elèctric, contrabaix i bateria. 

MÚSICA EN FAMÍLIA: de 2 mesos a 3 anys 
INICIACIÓ:    de 3 a 9 anys 
BÀSIC:   de 9 a 13 anys 
AVANÇAT:   de 13 a 16 anys 
ADULTS 
També, conjunt instrumental, sensibilització 
musical, llenguatge musical, harmonia i cant coral 

PROJECTES COMUNITARIS 
S’entén per projecte comunitari el que s’adreça a 
un col·lectiu específic preexistent que inicialment 
no és el de la pròpia escola, amb l’objectiu 
d’impulsar processos que afavoreixen el seu 
desenvolupament educatiu, cultural i/o social 
mitjançant la pràctica musicoartística. 

Els projectes es poden desenvolupar tant a les 
instal·lacions de l’escola com fora del centre. 

CURSOS DE CURTA DURADA 
Cursos de temàtica diversa amb periodicitat 

variable com, per exemple: Tècnica Vocal, 
Llenguatge Musical, Percussió i Bateria... 

 
A QUI ENS ADRECEM? 

És un centre obert a tota la població, capaç de fer 
una oferta prou atractiva per respondre a les 
inquietuds de la nostra ciutadania. 

 
EL NOSTRE COMPROMÍS 

 Fer una escola participativa i oberta 

 Fer el procés d’ensenyament-aprenentatge de 
la música en base a la pràctica, tant en classes 
de grup com en classes individuals 

 Promoure la participació activa dels alumnes 
en concerts, audicions... 

 Estimular l’esforç dels alumnes com a eina per 
superar-se, en base a les seves capacitats 
ateses individualment  

 Tutoria individualitzada de l’alumne  

 Implicar les famílies en el procés 
d’ensenyament-aprenentatge  

 Valorar positivament la formació permanent i 
la investigació educativa 

 Respecte per les diverses tècniques 
pedagògiques i interpretatives, així com pels 
diferents estils i tipus de música 

 Orientació escolar, vocacional i professional 
mitjançant una adequada coordinació entre 
tutors i professorat 

 Potenciar l’adquisició d’hàbits: respecte a 
l’entorn i cura del material que s’utilitza 

 Incentivar els valors de solidaritat, 
col·laboració, respecte, tolerància... 

 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

INDICADORS DEL SERVEI 

AJUDEU-NOS A MILLORAR 
 
Per tal de millorar el servei i garantir l’acompliment 
dels nostres compromisos, us demanem que:  
• Feu un bon ús dels espais i les infraestructures. 
• Respecteu els materials i instal·lacions de l’escola. 
• Us adreceu a la secretaria del centre per a la 

resolució de qualsevol problema o sol·licitud 
d’informació. 

• Comuniqueu qualsevol incidència o anomalia que 
detecteu al nostre servei. 

• Formuleu les queixes i suggeriments que estimeu 
convenients a través dels canals establerts. 

 

 2018 2019 2020 

Alumnat matriculat al centre (1) de 
setembre a juny 

417    

Alumnat de Projectes Comunitaris (2) (en curs)   

Total usuaris (1+2)  (en curs)   

Nombre d’alumnes de nova incorporació  117   

Alumnes de fora del Municipi  86   

Nivells de cursos de llenguatge musical  16   

Instruments   15   

Conjunts instrumentals 13   

Corals 4   

Cursos de curta durada  2   

Projectes Comunitaris 5   

Professorat 19   

Nombre d’Aules (inclòs un Auditori) 16   

 

 

DADES DE CONTACTE 
 

ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA 
Carretera de Vilassar de Dalt, 52  
08330 Premià de Mar 
Tel. 93 752 27 73  
emusica@premiademar.cat 
 
Horari de funcionalment del Centre: de 12.30 a 
14 i de 15 a 22h. 
Horari de Secretaria: de 17 a 21h. 


