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L’Institut Municipal d’Educació de Barcelona és titular de les cinc escoles de música, que disposen
d’un equipament propi. Tenen com a finalitat principal promoure l’afició a la música, i el seu caràcter
és eminentment pràctic. S’hi ofereix un ampli ventall d’activitats per a l’aprenentatge i la pràctica
musical en diferents estils, individualment, en agrupació o grups corals, dirigides a totes les edats
i capacitats.

La funció de les escoles municipals de música de Barcelona no és únicament formativa, sinó també
social i cultural, i en aquest sentit, s’hi promouen audicions, concerts, intercanvis i trobades, amb la
participació de tot l’alumnat o amb músics convidats. Per als alumnes amb especial capacitat i interès,
es facilita l’accés a estudis professionalitzadors.

L’Escola Municipal de Música Can Fargues va iniciar la seva activitat lectiva el setembre del 2016 i
actualment està gestionada per l’empresa Estudi 6. Un total de 23 professors i professores són
responsables de la formació de més de 400 alumnes.

L’edifici on hi ha l’escola era una masia d’origen medieval, el nucli central de la qual és una torre de
defensa del segle XI que està protegida com a bé cultural d’interès nacional. Tot el conjunt està
envoltat d’un magnífic jardí romàntic. La masia dóna identitat al barri de la Font d’en Fargues, perquè
n’és l’origen. La reforma i rehabilitació que se n’ha fet ha donat com a resultat un equipament cultural
emblemàtic i de qualitat al servei dels ciutadans del districte d’Horta-Guinardó i de tota la ciutat.

OBJECTIUS PEDAGÒGICS
I CULTURALS

· Fomentar la pràctica musical col·lectiva, com a eix de l’activitat
 formativa, i procurar una formació que permeti guadir de la
 pràctica de la música, tant individualment com en agrupacions
 vocals i instrumentals.
· Integrar, de manera transversal, els tres eixos bàsics de
 l’aprenentatge musical: les agrupacions, l’instrument i el
 llenguatge musical, per tal que ajudin l’alumnat en el seu procés
 formatiu, entenent l’ensenyament de totes aquestes àrees com
 un tot que dóna sentit a l’aprenentatge.
· Desenvolupar una proposta formativa àmplia i diversificada que
 possibiliti l’aprenentatge de la música per a tothom, i s’adeqüi
 als diferents interessos, dedicació i ritmes d’aprenentatge de tot
 l’alumnat.
· Promoure la vinculació amb l’entorn social, cultural i educatiu
 i esdevenir un agent dinamitzador més de l’àmbit musical del
 districte d’Horta-Guinardó.

INSTRUMENTS

Corda fregada
· Contrabaix
· Viola
· Violí
· Violoncel
Corda polsada
· Baix elèctric
· Guitarra
· Guitarra elèctrica
Polifònics
· Percussió
· Piano
Vent de fusta
· Clarinet
· Fagot
· Flauta de bec
· Flauta travessera
· Oboè
· Saxo
Vent de metall
· Bombardí
· Trompa
· Trompeta
· Trombó
· Tuba

ADMISSIÓ
DE L’ALUMNAT

L’admissió d’alumnes a les
escoles municipals de música
de Barcelona s’estableix per
resolució de l’Institut Municipal
d’Educació de Barcelona.
El procés de preinscripció
es convoca a primers del mes
de maig i la matrícula
es formalitza al mes de juny.

PREUS
PÚBLICS

La comissió de govern de
l’Ajuntament de Barcelona
és qui acorda la regulació dels
preus públics pels serveis
d’educació municipals i
destina bonificacions sobre
aquests preus a les famílies
amb majors dificultats
econòmiques.

PRÉSTEC
D’INSTRUMENTS

Les escoles municipals de
música de Barcelona disposen
d’un banc d’instruments per
a garantir una oferta
d’instruments àmplia i
diversificada als alumnes dels
centres, alhora que es
possibilita la creació
de conjunts instrumentals.
El préstec d’un instrument
s’estableix per a tot el curs
escolar.

OFERTA
EDUCATIVA

Les propostes estan pensades per a infants, joves i adults per facilitar la pràctica i la formació
musical amateur de qualitat i, també, per preparar l’alumnat especialment capacitat i interessat a
seguir estudis professionalitzadors.

Per cada programa es determinarà el nombre de places amb relació als aspectes següents:
· Les agrupacions que tindrà l’escola: banda, orquestra de corda, orquestra simfònica, grup de percussió,
 combos de música moderna, ensembles, agrupacions corals, entre altres de possibles.
· Les edats dels alumnes o especialitats del conjunt.

PROGRAMES PER A ALUMNAT
DE 4 A 18 ANYS

 4-5 ANYS
Música i moviment

 6-7 ANYS
Música i moviment
Instrumental Orff
Cor (opcional)

 8-9 ANYS
Llenguatge musical
Instrument en grup de 3
Cor
Instrumental Orff (opcional)

 10-11 ANYS
Llenguatge musical
Instrument en grup de 3
Cor
Agrupació (mínim una)

 12-18 ANYS
Llenguatge musical
Instrument individual
Agrupació (mínim una)

PROGRAMES PER A MAJORS
DE 18 ANYS

 PER ALS QUI VOLEN
INICIAR O PERFECCIONAR
L’APRENENTATGE D’UN
INSTRUMENT
L’oferta és en forma de tallers
i acostuma a ser per a
l’aprenentatge d’un instrument
en grups reduïts de dues o tres
persones.

 COR DE GÒSPEL
No requereix coneixements
previs per formar-ne part

MÚSICA PER A NADONS
DE 2 MESOS A 3 ANYS

Tallers trimestrals d’una hora
a la setmana adreçats als
infants acompanyats dels seus
pares. Per mitjà del repertori
tradicional de cançons i jocs
de falda els infants reben una
estimulació afectiva única,
conjuntament amb les seves
famílies.

Ballmanetes (2 mesos-1 any)
Arri, arri tatanet (1-2 anys)
Salta miralta (2-3 anys)

MÚSICA PER A
EMBARASSADES

Taller vivencial i
d’experimentació personal on
es parla de la importància de
la música durant l’embaràs,
amb quatre sessions pràctiques
i amb moltes propostes per
fer música a casa, per fomentar
el vincle amb el nadó a través
del cant i d’experiències
musicals.
Activitat recomanada a partir
del quart mes de gestació.

MÉS DETALLS
DEL CURS ACTUAL
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