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L’Escola de Música Àngels Casas (EMAC) es va fundar l’any 1982 a càrrec d’Àngels Casas Homs
Llicenciada en Piano pel Conservatori Superior de Música de Barcelona i llicenciada en Dansa per
l’Institut de Teatre.

L’any 1996 es va iniciar el projecte d’extraescolars de l’EMAC dirigit a escoles de primària, amb la
voluntat de vincular el nostre projecte musical amb el seu currículum que integra les competències
bàsiques de l’etapa de primària en l’àmbit artístic, apropant així el gust per la música a tots els
infants i donant-los la possibilitat de rebre un ensenyament especialitzat tal com s’ofereix a les
escoles de música.

Actualment, l’EMAC està vinculat a 15 centres d'ensenyament del districte de Sant Martí i a diversos
projectes musical i socials de l'entorn (centre cívics, biblioteca i l’Auditori), arribant així a un miler
d’alumnes de totes les edats.

L’objectiu principal de la nostra escola és que l’aprenentatge de la música sigui significatiu i
satisfactori en tot moment. És per això que l’EMAC centra la diversitat dels seus ensenyaments en
les seves agrupacions musicals. Orquestres, Big Bands, Combos i Corals són l’eix vertebrador de
l’escola per tal d’aconseguir que tots els aprenentatges musicals de l’alumnat culminin en la
pràctica en grup, vinculant així el fet musical amb el social.

La finalitat de la nostra tasca pedagògica és la d’oferir un ensenyament musical de qualitat i divers
quant a nivells i estils per tal que l’alumnat pugui gaudir de la música i aprofundir en les diferents
disciplines des dels seus propis interessos.

SOBRE NOSALTRES

Història



Visió i valors

 Transmetem la passió musical.

 Pretenem acostar la música al màxim nombre possible de persones.

 Potenciem les activitats col·lectives com a instrument socialitzador i d’aprenentatge
       musical.

  Adaptem l’aprenentatge en funció del progrés de l’alumnat.

  Oferim un tracte personalitzat, proper i familiar.

  Escoltem de forma activa les necessitats de les famílies.

L'equip

La passió per la música i la docència són els vincles que cohesionen el nostre equip humà, format
per més de cinquanta professionals qualificats per impartir les especialitats ofertades i que, dia rere
dia, en aquest procés d’ensenyament-aprenentatge transmetem l’entusiasme per la música al nostre
alumnat.



 Valorar la música com a fenomen artístic i mitjà de comunicació personal.

 Afavorir l'educació musical com a formació integral de les persones destacant el valor socialitzador
        de la música.

 Fomentar en l'alumnat l'interès per la participació en les agrupacions instrumentals i vocals.

 Potenciar un aprenentatge significatiu a través d’una formació acadèmica transversal integrada per
        tres blocs: llenguatge musical, instrument i agrupació.

 Garantir l'assoliment d’un nivell musical que possibiliti l’accés als estudis superiors de música.

OBJECTIUS PEDAGÒGICS



 Enfortir el vincle afectiu entre el nadó i la família.

 Estimular i desenvolupar: la percepció, l'escolta, l'afectivitat, la psicomotricitat, el
       moviment, la reacció i la relaxació.

 Gaudir de la música en família.

OFERTA EDUCATIVA

Les sessions de música per a nadons estan pensades com un espai per compartir entre famílies,
infants i educadors/es. El nostre professorat proporciona un canal i una guia per a les activitats, on
les famílies es converteixen en les verdaderes educadores, de qui els infants aprenen més i més
ràpid. A través del joc i la mateixa experimentació, els infants comprenen i assimilen diferents
conceptes tant musicals com socials.

Música per a nadons



  Reconèixer la música com a llenguatge d’expressió, comunicació i descoberta.

  Desenvolupar la sensibilitat i les capacitats de l’infant a través del joc, la rítmica, el
        moviment, l’audició i la cançó.

  Estimular al màxim la seva creativitat i expressivitat corporal.

  Explorar les diferents qualitats sonores dels instruments.

  Experimentar el gaudi de tocar un instrument.

Sensibilització musical

En l'últim curs de sensibilització, les activitats es centren en la descoberta i l’experimentació amb els
instruments. Seguint els conceptes treballats a P3 i P4 i fent servir la mateixa metodologia, cada
trimestre es treballa una família d’instruments; el vent fusta i metall, la corda fregada (violí, violoncel i
contrabaix) i la corda polsada (guitarra). L’aproximació a aquests instruments permetrà a l’alumnat
conèixer les seves possibilitats i desenvolupar unes preferències, segons els seus interessos, a l’hora
d’escollir un instrument pel seu posterior estudi.

| Tallers de P3 i P4

| Tallers de P5

Al llarg de P3 i P4 introduïm els infants en el món
musical de manera lúdica i experimental, a través de
jocs, cançons, audicions i instruments de petita
percussió que desenvolupen l’oïda, la memòria, la
psicomotricitat i la pulsació interna i el ritme. També
treballem altres aspectes com la coordinació, la
motricitat fina i la bilateralitat que ajuden a l’infant en el
seu desenvolupament global com a persona.



La pràctica instrumental és el que dona significat a
l’aprenentatge musical en si, i es convertirà en l’eix principal
durant tot el procés formatiu de l’alumnat. La resta
d’assignatures s’organitzaran al voltant de l’instrument per tal
de permetre i a la vegada facilitar el seu aprenentatge i
progrés.

Des d’un bon principi, tenint en compte l’edat de l’alumne i
respectant sempre el seu ritme, es procurarà que adquireixi
ràpidament una certa autonomia en la pràctica de
l’instrument tenint en compte la rigorositat en la producció
del so, la tècnica específica, l’expressivitat musical i la
disposició corporal. De la mateixa manera es procurarà que
l’alumne prengui consciència de la importància del treball
regular a casa. Tot això es durà a terme sense oblidar que
des dels inicis, els alumnes han de gaudir de la música i
divertir-se tot descobrint un llenguatge fins ara desconegut
per ells.

  Classes individuals de tots els instruments i per tots els nivells.

  Professorat especialitzat en cada un dels instruments oferts.

  Aprenentatge musical que es completa amb la pràctica grupal.

Instruments

A mesura que vagi evolucionant, s’intensificarà el grau de perfeccionament dels objectius citats anteriorment
per tal d’augmentar la destresa amb el mateix instrument. Com a part del procés d’aprenentatge i seguint
l’ideari de l’escola, s’animarà l’alumne a formar part d’alguna de les agrupacions per tal de poder gaudir del
fet musical en grup, i a la vegada valorar l’esforç personal com a resultat col·lectiu.



El llenguatge musical és una matèria fonamental dins el procés global de l’aprenentatge musical de
qualsevol alumne, ja que ofereix els coneixements de lectura i escriptura musical i les destreses
bàsiques per a la pràctica musical. L'educació rítmica, de l'oïda i de la veu, l'harmonia, la
improvisació, la creació i la teoria són elements necessaris per poder progressar amb l'instrument i, a
la vegada, permeten gaudir de la música en totes les seves vessants.

 Expressar-se i comunicar-se musicalment mitjançant el cant, la interpretació instrumental,
       el moviment, la improvisació, la composició i l’audició.

  Assolir un nivell de lectura i escriptura musical que permeti la interpretació correcta d'un
        repertori bàsic.

  Entendre els elements constitutius del llenguatge i els diversos paràmetres musicals i

        expressió.

  Aconseguir una escolta activa de la música i desenvolupar la memòria i l’oïda interna. 

        percebre els conceptes que hi són inherents: ritme, melodia, harmonia, mètrica i

Llenguatge musical



Preparació teòrica de la prova d'accés als estudis superiors

És un curs centrat en l’anàlisi auditiva, l’anàlisi de partitures i els dictats. Està orientat a l’alumnat
que vol presentar-se a les proves d’accés al Grau Superior, tant de clàssic com de modern, que
s’imparteix a l’Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC), al Conservatori Superior de Música
del Liceu, i al Taller de Músics, entre d’altres. 

Harmonia clàssica, anàlisi i composició

Harmonia moderna i improvisació

L’alumnat que ja ha finalitzat tots els
cursos de llenguatge musical i, per tant,
es troba cursant el programa avançat
d’instrument, pot continuar la seva
formació musical amb la matèria
d’Harmonia clàssica, Anàlisi i
Composició, l’objectiu de la qual és
entendre l'estructura interna de la
música tant per improvisar, compondre,
arranjar o simplement per tenir un
coneixement més ampli de la música
que un interpreta amb el seu propi
instrument.

Aquesta matèria està destinada a
l'alumnat que vol continuar la seva
formació musical amb el jazz i la música
moderna com a centre d'interès.
L'objectiu principal és el de capacitar 
 l'alumnat per a fer un ús adequat de la
notació musical i les terminologies
pròpies d'aquesta música, tant per la
interpretació com per l'escriptura, fent-lo
créixer com a intèrpret, així com el de
donar unes primeres pautes per iniciar-
se en la improvisació i la composició.



 Desenvolupar l’esperit d’equip valorant la importància de tots per assolir un bon resultat

  Fomentar el sentit de la responsabilitat del treball individual pel compromís amb el
        col·lectiu.

  Acceptar el paper que correspon a cadascú sabent que tothom és necessari.

  Respectar i valorar el treball dels altres.

  Gaudir amb el treball de muntatge de les peces i de la seva interpretació.

  Ampliar la seva cultura musical a través de l’aprenentatge d’un repertori variat.

  Adquirir una millor tècnica instrumental.

 Reconèixer i seguir les indicacions del director/a

       final.

Agrupacions instrumentals

Les agrupacions instrumentals són la base de la nostra educació musical i un dels nostres trets
identitaris. Des de l'inici de l'estudi d’un instrument, al voltant dels 7 anys, s'ofereix la possibilitat a
l’alumnat de formar part d’alguna de les agrupacions: Orquestres Simfòniques, Big Bands, Combos i
Corals. La finalitat és la de treballar un aprenentatge cooperatiu i fomentar la pertinença de grup tot
participant en concerts, sortides, trobades i intercanvis.

Actualment, l’escola té 5 orquestres Simfòniques, 4 Big Bands, 10 Combos i 1 Orquestres de
guitarres.



L’activitat coral es considera també una
matèria bàsica dins el procés global
d’aprenentatge de l’alumnat, ja que incideix
directament en la seva expressió i
comunicació. Així mateix, reforça
l’aprenentatge musical i verbal, la lectura
musical, l’afinació, l’educació i la cura de la
veu.

El cant coral permet a qualsevol persona
desenvolupar-se musicalment d’una manera
natural, tal com ho ha fet verbalment amb la
llengua materna utilitzant l’instrument inherent
a l’ésser humà: la veu. 

| Coral



Per a tots aquells alumnes d’instruments simfònics (excepte el piano i la guitarra) l'orquestra és una
gran oportunitat per a posar en pràctica de manera grupal els coneixements apresos a la classe
d’instrument individual. Al mateix temps que es coneix i es treballa repertori orquestral de diferents
èpoques i estils s’aprenen tècniques d’assaig. L’orquestra és un espai on relacionar-se a partir de la
música amb alumnes d’edats similars.

Orquestra Allegretto

Orquestra Picolina

Orquestra Tarantel.la

Orquestra Cantilena

Orquestra simfònica de la Vila Olímpica
 

| Orquestra simfònica



Aquesta formació va dirigida a l’alumnat amb inquietud per desenvolupar al màxim les complexitats
tímbriques, harmòniques i rítmiques d'estils musicals com el Jazz, el Swing, la Bossa Nova, el Funk, el
Rock...

Aquesta formació consta d'una base rítmica (bateria, percussió, baix, guitarra, piano/teclat); d'una
secció de vent fusta (saxos tenors, altos i barítons); i d’una vent metall (trombons i trompetes) que
ofereix una aproximació al món del Jazz i de la música moderna com a complement de les habilitats
adquirides en l’instrument individual. 

| Big Band

| Combo

| Orquestra de guitarres

És una agrupació instrumental de petit format adreçada a qualsevol instrument. La intenció d'aquesta
formació és potenciar les habilitats adquirides a l’instrument individual i adquirir les competències
necessàries per interactuar amb els altres músics. A banda de les capacitats d'interpretació musical,
en un combo és especialment important el treball en equip i la consciència del rol específic de cada
instrument. Es treballa un repertori variat d'estils: Jazz, Swing, Bossa Nova, Funk, Rock, .... i, també, es
dona molta importància a la improvisació lliure de l’alumnat amb el seu instrument.

És una agrupació exclusivament de guitarres clàssiques. Aquesta formació ofereix als seus
participants l'oportunitat de conèixer les bases interpretatives i de funcionament del treball
instrumental en grup a través d’un repertori variat tant d’estil clàssic com modern. 



Les colònies musicals que organitza l’EMAC des del 2003 són una gran oportunitat pels alumnes de
gaudir de la música en un ambient de treball intensiu però distès, i a la vegada aporten un
enriquiment personal i social gràcies a la interacció amb els seus iguals a partir d’un comú
denominador: la música.

L’activitat va dirigida a nens i nenes de 6 a 18 anys i el treball musical es centra en les agrupacions.
Orquestres Simfòniques, Combos i Cant Coral seran les activitats principals que es desenvoluparan
al llarg dels set dies de l’estada.

PROJECTES EMAC

Projectes musicals

Les agrupacions de l’escola participen en sortides, trobades i intercanvis amb altres formacions
similars de dins i fora de Catalunya per tal de compartir experiències musicals i socials amb alumnes
d’edats semblants i per conèixer formes de treball diferents a partir de les aportacions d’un nou
director/a.

| Sortides, trobades i intercanvis

| Colònies



Projectes socioculturals

En tots aquests anys l’EMAC ha promogut i participat en nombrosos projectes socioculturals, on la
música hi és present com a element transformador i/o integrador, per transmetre a l'alumnat dos
dels valors fonamentals de l’educació que afavoreixen el desenvolupament personal i la cohesió
social: aprendre a ser i aprendre a conviure. Amb aquesta finalitat, l’EMAC treballa de forma activa
dins la xarxa d’entitats que conformen el teixit social, cultural, educatiu i musical del barri i de
l’entorn més proper.


