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CURS  2017-18 / AULA DE TEATRE / 
ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE MATARÓ

PREINSCRIPCIONS
Música: del 19 al 29 de maig

Teatre i dansa: del 19 de  maig  
                                          al 14 de juny

ESCOLA MUNICIPAL 
DE MÚSICA DE MATARÓ

www.emmmataro.cat

Ajuntament de Mataró 
Direcció d’Ensenyament 
Baixada de les Figueretes, 1, 2n 
08301 Mataró 
Telèfon 93 758 23 31 
emmmataro@ajmataro.cat

Horari: dilluns, dimecres i  
divendres de 8.30 a 14 h; dimarts 
i dijous de 8.30 a 17.30 h

Seu central de  
l’Escola Municipal  
de Música de Mataró 
Carrer de Rocafonda, 20 
Tel. 93 796 00 93 
emmmataro@ajmataro.cat

 @emmmataro 
  Emmmataro 
  @emmmataro 
 emmmvideos

AULA DE TEATRE

www.culturamataro.cat

Ajuntament de Mataró 
Direcció de Cultura 
Carrer de Sant Josep, 9 
08302 Mataró 
Tel. 93 758 23 61 
cultura@ajmataro.cat

Horari: de dilluns a divendres  
de 9 a 14 h; de dimecres a 
divendres de 18 a 20 h

Aula de Teatre 
Carrer de Juan Meléndez Valdés, 2 
08302 Mataró 
Telèfon 93 757 08 73 
aulateatre@ajmataro.cat

Horari: de dilluns a  
divendres de 18 a 21 h

 @CulturaMataro 
      #AuladeTeatre 

 Aula de Teatre de Mataró 
  @culturamataro

AULA DE TEATRE
Mataró compta des de l’any 1985 amb un 
centre d’ensenyament teatral públic on es 
combina la formació tant des d’un vessant 
lúdic com professional: l’Aula de Teatre.

Actualment és un centre de formació en teatre 
i dansa contemporània amb més de tres-cents 
alumnes. Comprèn cursos des dels 4 anys fins a la 
tercera edat, potenciant l’expressivitat, el moviment, 
la dicció, la interpretació, i la improvisació. I es 
treballa amb els valors de la cultura de l’esforç i 
la mirada crítica i constructiva de la societat.

El pla d’estudis de l’Aula de Teatre inclou 
formació per a totes les edats, col·lectius 
i inquietuds personals i, si es dóna el cas, 
el camí cap als estudis professionals. 

A l’Aula de Teatre hi trobaràs un equip molt 
qualificat que posa al servei dels seus 
alumnes els coneixements, l’experiència, la 
professionalitat, el rigor i el treball en equip.

A l’Aula hi ha un lloc per a tu!

En aquest fullet trobareu la informació bàsica 
de l’oferta de l’Aula de Teatre. Per a més 
informació consulteu el web culturamataro.cat

ESCOLA MUNICIPAL  
DE MÚSICA DE MATARÓ
Si tens ganes de fer i viure la música, 
a l’EMMM trobaràs el teu lloc!

És una escola per a totes les edats, des de 
nadons de dos mesos fins a la gent gran, amb 
una oferta molt diversa d’estils, instruments i 
formacions. Per a qui  es vol iniciar en el món 
de la música, gaudir-ne com a una afició o 
bé encaminar-secap a la professionalització. 
Amb programes de curta i llarga durada, 
fomacions instrumentals, cors i projectes de 
comunitat als barris, escoles, instituts...

A l’EMMM aprenem fent música, principalment 
en grup i participant a les formacions 
instrumentals i corals, compartint-la amb 
la ciutat en concerts i activitats obertes. 
Vivim un procés d’aprenentatge experiencial 
amb classes, assajos, audicions, activitats, 
concerts, sortides, intercanvis...

En aquest fullet trobareu la informació 
bàsica de l’oferta de l’EMMM. Per consultar 
horaris i seus del curs 2017- 2018 
dirigiu-vos a www.emmmataro.cat 

ENSENYAMENT PÚBLIC EN ARTS ESCÈNIQUES I MÚSICA A MATARÓ

Aula de Teatre •   Escola Municipal de Música de Mataró
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AULA DE TEATRE 

del 26 de juny al 7 de juliol

ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE MATARÓ

del 27 de juny al 20 de juliol

Per formalitzar la matrícula cal dur: fotocòpia del DNI de l’alumne, fotocòpia del DNI del tutor legal 
-si l’alumne és menor d’edat- i fotocòpia del document acreditatiu del compte bancari.
Els alumnes de l’EMMM han de dur documentació que acrediti NEE o bonificacions en cas que sigui 
necessari; llibre de família i targeta sanitària individual (TSI) de l’alumne si és menor d’edat.

MATRICULACIONS

AULA DE TEATRE

del 19 de maig al 14 de juny 
al web: www.culturamataro.cat 

ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE MATARÓ

del 19 al 29 de maig 
al web: www.emmmataro.cat

La preinscripció és un pas previ obligatori a la matrícula i no garanteix una plaça.
L’admissió formal es comunicarà via correu electrònic abans d’iniciar el període de matrícula.
Proves de nivell EMMM: 22 i 23 de juny.

PREINSCRIPCIONS PER A NOUS ALUMNES

L’Aula de Teatre i l’EMMM compten amb un sistema de bonificacions.  
Informeu-vos-en al web o en el moment de formalitzar la matrícula.

SISTEMA DE BONIFICACIONS

A l’Escola Municipal de Música de Mataró i a l’Aula de 
Teatre hi trobaràs una oferta artística i formativa molt 
rica i diversa, per a totes les edats, nivells i inquietuds.

Viu l’experiència del teatre, la música i la dansa, amb 
un gran equip de professionals. Trobaràs cursos si vols 
aprendre coses noves, si necessites perfeccionar una 
habilitat o bé si et vols encaminar cap a uns estudis i 
un futur professional.

Al llarg del recorregut d’aprenentatge compartirem 
l’experiència amb la ciutat, participant en la celebració 
de diversos actes a Mataró.

http://www.emmmataro.cat/
mailto:emmmataro@ajmataro.cat
mailto:emmmataro@ajmataro.cat
http://www.culturamataro.cat/
mailto:cultura@ajmataro.cat
mailto:aulateatre@ajmataro.cat
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http://www.emmmataro.cat


Aula  
de teatre
Carrer de Juan Meléndez Valdés, 2
 

TEATRE
Cursos per a totes les edats i  
els nivells, tant per a aquells  
que vulguin introduir-se al fet  
teatral com per als qui veuen en  
aquest àmbit una possible  
sortida professional

PER A NOIS I NOIES

> EL MEU PRIMER TAST TEATRAL

Aproximació al teatre per primera vegada a través 
del joc.

6 i 7 anys: dilluns de 17.30 a 19 h

8 i 9 anys: dilluns de 17.30 a 19 h

Quota mensual: 25 euros

> AULA JÚNIOR

El joc i la improvisació són el punt de partida 
per introduir els coneixements bàsics en matèria 
teatral. 

10 i 11 anys: dimarts i dijous de 17.30 a 19 h

12 anys: dimarts i dijous de 17.30 a 19 h

13 anys: dimecres i divendres de 17.30 a 19 h

14 anys: dimecres i divendres de 17.30 a 19 h

Quota mensual: 46 euros

Ens trobareu a:

Escola Angeleta Ferrer > Combos, 
Conjunts de Música Tradicional,  
Cors Escènics, English Choirs, Big 
Bands, Bandes, Batucada en Família, 
Ensembles de Menuts, Conjunts d’Adults 
> Instruments: Clarinet, saxo, flauta 
travessera, trompeta, trombó, trompa, 
bombardí, tuba, baix i guitarra elèctrics, 
piano i teclats, bateria, percussió, veu, 
gralla, flabiol i acordió diatònic.

Escola Anxaneta > Orquestres de 
Corda i Simfònica, Grup Guitarra-
Acords,  Conjunts de Flautes de Bec, 
Música de Cambra, Orquestra de 
Guitarres, Conjunts de Pianos i  
Ensembles de menuts > Instruments: 
Violí, viola, violoncel, contrabaix,  
piano, guitarra i flautes de bec.

Escola Marta Mata / Escola Pia Santa Anna 
/ Escola Camí del Mig / Escola Antonio 
Machado / Escola Joan Coromines /  
Escola Montserrat Solà / Escola  
Rocafonda > Programa d’Iniciació.

Seu Central EMMM / Centre Cívic  
Cabot i Barba > Música en Família

LLARGA DURADA
Activitat de setembre a juny. Programes tancats 
amb una o diverses assignatures. Grups de 
nadons, infants, joves i adults. Consulteu els 
horaris, grups i seus a www.emmmataro.cat

MÚSICA EN FAMÍLIA

El nadó s’endinsa en la pràctica musical 
acompanyat d’un adult, fent un treball 
d’immersió musical, alhora que s’afavoreix  
la relació afectiva entre ambdós. 

> 2 A 12 MESOS: (45’) acompanyat d’un adult.

> 12 A 24 MESOS: (45’) acompanyat d’un adult. 

PER ALS MÉS JOVES

 > TEATRE MUSICAL (DE 12 A 17 ANYS)

Un curs per treballar les diverses disciplines  
del gènere musical: interpretació, cant i dansa.

Horaris: dissabtes de 10 a 13 h

Quota mensual: 50 euros

 > AULA JÚNIOR + (DE 15 I 16 ANYS)

El teatre com a eina de formació escènica i 
personal per fomentar l’expressivitat, el domini  
del cos i la veu, la imaginació, la creativitat i 
l’esperit crític.

15 anys: dimarts i dijous de 19 a 20.30 h

16 anys: dimecres i divendres de 19 a 20.30 h

Quota mensual: 50 euros

 > AULA JÚNIOR + (DE 17 A 25 ANYS)

Un curs específic per potenciar les capacitats 
creatives i interpretatives i donar les eines 
bàsiques per introduir-se als estudis professionals.

Grup A: dimarts i dijous de 19 a 21 h

Grup B: dimecres i divendres de 19 a 21 h

L’adscripció al grup es realitzarà mitjançant  
una entrevista prèvia. Les entrevistes es  
realitzaran del 19 al 21 de juny.

Quota mensual: 60 euros

PER ALS MAJORS DE 18 ANYS

 > TALLER DE CREACIÓ

Curs que introdueix l’alumne al joc teatral, la 
creació de personatges, la improvisació, el treball 
corporal i vocal i a conèixer cadascuna de les 

etapes de la creació teatral. És un taller de  
creació que parteix d’improvisacions i textos 
prèviament analitzats. 

Horaris: dilluns de 19 a 22 h

Quota mensual: 50 euros

 > TALLER D’INTERPRETACIÓ | TEXT

Curs d’interpretació que parteix d’una obra 
teatral clàssica o contemporània i se’n treballa 
tot el procés, des de la primera lectura fins a la 
representació final.

Horaris: dilluns de 19 a 22 h

Quota mensual: 50 euros

 > TALLER DE TEATRE CÒMIC I 

COMMEDIA DELL’ARTE

Curs per explorar la mecànica interna del teatre 
còmic a través de la Commedia Dell’Arte, un treball 
vital per entendre el teatre contemporani que 
sembla inalterable amb el pas del temps. És un 
taller de caràcter pràctic que té com a objectiu final 
la creació de la comèdia d’avui en dia.

Horaris: dimecres de 19 a 22 h

Quota mensual: 50 euros

CURSOS  
ESPECIALITZATS

 > GENT GRAN

Un curs per a majors de 55 anys amb l’objectiu 
de treballar la consciència sensorial, la memòria 
textual, gestual i espacial, el ritme, la veu, el gest, 
el moviment i la interpretació.

Horaris: dimecres de 10 a 12 h

Quota mensual: 30 euros

> 24 A 36 MESOS: (45’) acompanyat d’un adult. 

> + 36 MESOS: (45’) acompanyat d’un adult.

Quota mensual 31 euros

INICIACIÓ

Activitat en grup basada en la cançó, el moviment 
i els instruments de làmina i petita percussió. S’hi 
desenvolupen les competències vocals, rítmiques, 
perceptives i expressives.

> 4 ANYS: Música i moviment (45’) 

Quota mensual 20,50 euros

> 5 ANYS: Música i moviment (45’)

Opcional: Cor de petits (45’) Inclòs en el preu, sempre 
que hi hagi places disponibles. Quota mensual 23,50 
euros

> 6 ANYS: Música i moviment (45’) + Cor de petits (45’)

Quota mensual 26 euros

> 7 ANYS: Ensemble menuts* (45’) + Cor de petits (45’)

* Conjunt instrumental de gran format en que els 
alumnes toquen i fan música amb instruments de vent, 
corda i/o percussió, instruments Orff i  veu. 

Quota mensual 26 euros

PROGRAMA BÀSIC + 8 ANYS I ADULTS

Adreçat a alumnes de totes les edats que es volen 
iniciar en la música o que fa poc temps que toquen 
un instrument. Inclou classe d’instrument en grup 
i conjunt instrumental. Hi ha grups específics per 
a adults. De forma opcional s’oferten assignatures 
complementàries (cor, llenguatge, harmonia,etc) sense 
cost afegit.

> BÀSIC 1: Instrument en grup (45’)  
+ Conjunt instrumental (45’). 

Quota mensual 46,50 euros

> BÀSIC 2: Instrument en grup (60’)  
+ Conjunt instrumental (60’). 

Quota mensual 56,50 euros

> APROFUNDIMENT: Instrument en grup (60’)  
+ Conjunt instrumental (60’). 

Quota mensual 72 euros

PROGRAMA AVANÇAT

Adreçat a alumnes amb alta dedicació. Instrument 
(amb ràtio individual), cambra/combo i assignatura 
complementària. De forma opcional s’oferten 
assignatures complementàries sense cost afegit. Cal 
superar una prova de nivell.

> AVANÇAT 1: Instrument (30’) + Cambra/Combo (60’) 
+ Harmonia o consciència auditiva (60’). 

Quota mensual 81,50 euros

> AVANÇAT 2: Instrument (45’) + Cambra/Combo (60’) 
+ Harmonia o Consciència auditiva (60’). 

Quota mensual 102 euros

PREPARACIÓ PER AL GRAU SUPERIOR (PAGS)

Per a alumnes que volen presentar-se a les  
proves per accedir al Grau Superior de Música  
(ESMUC, Taller de Músics, Liceu o Jam Session).  
Cal superar una prova de nivell.

Setmanalment: 1 hora d’instrument individual i 
4 hores d’assignatures teòriques.  
Més una prova d’accés amb un grup de professors 
acompanyants (Combo/Cambra) i tres assajos.

Quota mensual 206 euros

Modalitat sense part instrumental ni acompanyament 
de professors si s’està cursant instrument i conjunt 
en una altra escola de música

Quota mensual: 124 euros

MÚSICA A MIDA
Activitat de setembre a juny. Consulteu horaris, 
grups i seus a www.emmmataro.cat

CORS 

 >  COR DE PETITS 5-7 ANYS: (45’)

Quota mensual 15,50 euros 

 > ENGLISH CHOIR NOVETAT!!!

5è i 6è de primària: Dijous de 17.15 a 18.15 h 

 > TEEN ENGLISH CHOIR NOVETAT!!

ESO: Dijous de 18.15 a 19.15 h

Cors que treballen íntegrament en anglès el repertori  
i la dinàmica de classe. Per practicar l’idioma 
cantant temes d’actualitat.
Quota mensual: 20,5 euros

 > TALLER D’INTEGRACIÓ TEATRAL

Curs adreçat a persones amb discapacitat 
intel·lectual en què es treballa el cos, la veu,  
la memòria i la improvisació. Hi col·labora  
la  Fundació El Maresme.

Horaris: dilluns de 17 a 19 h

Quota mensual: 22 euros

DANSA 
CONTEMPORÀNIA
Cursos de dansa contemporània  
adreçats a totes les edats, dissenyats  
i enfocats específicament al treball  
del moviment i el gest.

PER A NOIS I NOIES

Cursos d’introducció al moviment a través del 
joc, tot adquirint les habilitats bàsiques de la 
dansa contemporània. Es fomenta un primer 
contacte amb la base tècnica, el relase i les 
peces de creació.

 > DANSA CREATIVA I MOVIMENT EXPRESSIU

De 4 a 6 anys: dimecres de 17.15 a 18.15 h

Quota mensual: 16,7 euros

De 7 a 9 anys: divendres de 17.30 a 19 h

Quota mensual: 25 euros

 > DANSA PER A JOVES

10 a 13 anys: dimarts i dijous de 17.30 a 19 h

14 a 16 anys: dimarts i dijous de 19 a 20.30 h

Quota mensual: 46 euros

 > COR ESCÈNIC 

De 8 a 11 anys: Dimecres de 19.15 a 20.30 h

Treballem la veu a través de la dansa, la 
interpretació, el moviment i la presència escènica

Quota mensual: 20,5 euros

 > COR JOVE ESCÈNIC 

De 12 a 17 anys: Dijous de 19.15 a 20.45 h

Quota mensual: 26 euros

 > COR D’ADULTS (COR CROMÀTIC) 

A partir de 18 anys: Dijous de 20.30 a 22 h

Quota mensual: 26 euros

CONJUNTS INSTRUMENTALS

Si ja saps tocar un instrument pots formar  
part d’alguna de les formacions de l’EMMM:  
Bandes, Big Bands, Conjunts d’Adults, Combos, 
Conjunts de Música Tradicional, Música de Cambra, 
Orquestres de Corda, Orquestra de Guitarres, 
Conjunts de Flautes de Bec, Grup de  
Guitarra-acords i Batucada en Família  

Quota mensual: 26 euros

 > BIG BAND EMMM NOVETAT!!

Formació estable per a músics amateurs. 
Direcció: Gerard Nieto. Dimarts de 21 a 22.30 h

 > BATUCADA EN FAMÍLIA NOVETAT!!

Comparteix amb els teus l’experiència de fomar part 
d’un grup de percussió. Dimecres de 19 a 20 h

 > GRUP DE GUITARRA-ACORDS NOVETAT!! 

Acords bàsics per poder tocar la guitarra, cantant 
cançons, d’ara i de sempre. Dimecres de 20 a 21 h

 > TALLERS DE CURTA DURADA   

Propostes de format breu obertes a tothom i sense 
requeriment de coneixements previs en música. 
Descripció, calendari i preus a www.emmmataro.cat

I TAMBÉ…

Instrument (30’) + Conjunt instrumental (60’)

Quota mensual: 89,5 euros

Assignatures complementàries (60’)

Quota mensual: 32 euros 
Segona assignatura complementària: 26 euros

Escola municipal  
de música DE MATARÓ

Seu central: carrer de Rocafonda, 20
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