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Dansa júnior
Una introducció al món de la dansa contemporània per descobrir
el llenguatge corporal com a font de moviment i comunicació.
Entrenarem el cos i el posarem a punt treballant diverses
eines que ens permetran crear petites coreografies.

AULA DE TEATRE

D’11 a 13 anys
Naixement
2005 a 2007

dimarts i dijous
de 17.30 a 19 h

47 ¤ *
mensuals

dimarts i dijous
de 19 a 20.30 h

47 ¤ *
mensuals

De 14 a 16 anys

* Preus pendents d’aprovació
Ple de l’Ajuntament 10/05/2018

Naixement
2002 a 2004

PER A NOIS I NOIES
Dansa creativa i moviment expressiu
Un primer contacte amb el moviment i el gest a través del joc.
Treballarem a partir del moviment natural i espontani
del cos per explorar els elements de la dansa.

CURS 2018-19

AULA DE TEATRE
ESCOLA MUNICIPAL
DE MÚSICA

Dansa creativa per a infants
17 ¤ *
mensuals

Dansa creativa per a nois i noies
De 8 a 10 anys

divendres de
17.30 a 19 h

25,50 ¤ *
mensuals

Ens trobareu a:

PREINSCRIPCIONS per a nous alumnes

AULA DE TEATRE

AULA DE TEATRE

Carrer de Juan Meléndez Valdés, 2

EsCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE MATARÓ
Escola Angeleta Ferrer | Plaça de Ventura Ametller 1-3
CONJUNTS: combos, música tradicional, Big Band, Brass Band,
batucada en família, ensemble de menuts, cors, ensemble d’adults
principiants, conjunt instrumental d’adults, cambres i combos
d’avançat i conjunt vocal a capella.
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 | Carrer d’Antonio de Solís, 2 bis
CONJUNTS: Orquestres de corda i simfònica, grup guitarra-acords,
orquestra de guitarres, conjunt de flautes de bec,
conjunt de guitarres, conjunts de pianos, ensemble de menuts
i orquestra d’escoles orquestrals.
INSTRUMENTS: violí, viola, violoncel, contrabaix, piano,
guitarra i flautes de bec.
Seu Central | Carrer de Rocafonda, 20
Música en família: grups de nadons i infants de 2 a 36 mesos.
Golden Gospel Choir
Orquestra d’Ukeleles
Seus iniciació
Institut Escola Mar Mediterrània | Passeig de Ramon Berenguer III, 130
Escola Marta Mata | Carrer d’Aristòtil, 23
Escola Pia Santa Anna | Carrer de Sant Agustí, 59
Escola Antonio Machado | Plaça d’Antonio Machado, 1
Escola Joan Coromines | Carrer de Sant Pere, 4
Escola Montserrat Solà | Plaça dels Alocs, 1

www.culturamataro.cat
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

Cantes a la dutxa?
Fas mímica davant del mirall?
T’imagines la gent ballant al carrer?
Toques un instrument imaginari?

Del 22 de maig al 13 de juny
www.culturamataro.cat
La preinscripció és un pas previ obligatori a la matrícula
i no garanteix en una plaça.
L’admissió formal es comunicarà al tauler d’anuncis de
l’Aula de Teatre i al web www.culturamataro.cat abans
d’iniciar el període de matrícula.

del 22 de maig al 3 de juny
www.emmmataro.cat
Proves de nivell: 25 i 26 de juny

MATRICULACIONS
Aula de Teatre del 25 de juny al 6 de juliol
Escola Municipal de Música del
29 de juny al 19 de juliol
Per formalitzar la matriculació cal dur:
fotocòpia del DNI de l’alumne; fotocòpia del DNI
del tutor legal -si l’alumne és menor d’edat-; fotocòpia
del document acreditatiu del compte bancari,
documentació que acrediti NEE o bonificacions,
en cas que sigui necessari.

SISTEMA DE BONIFICACIONS
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.

SEGUEIX-NOS a:
@CulturaMataró
#AuladeTeatre
Aula de Teatre de Mataró
@culturamataro

SEGUEIX-NOS a:
@emmmataro
Emmmataro
emmmvideos
@emmmataro

Amb el teatre podem expressar-nos, explicar històries
i connectar amb les persones. El teatre és un art que
potencia la nostra capacitat de comunicació i expressió.
A l’Aula de Teatre oferim formació per a totes les edats i
nivells, adreçada tant a aquells que vulguin introduir-se
al fet teatral per primera vegada com als que hi veuen
en aquest una possible sortida professional.

CONTEMPORÀNIA

www.emmmataro.cat

DIRECCIÓ DE CULTURA DE
L’AJUNTAMENT DE MATARÓ
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

Som l’ensenyament públic en arts
escèniques i música, sabem que l’educació
i la cultura poden transformar el nostre entorn
i el nostre dia a dia i ens agrada compartir
l’experiència amb la ciutat.

Vens amb nosaltres?

ESCOLA MUNICIPAL
DE MÚSICA de mataró

SEU CENTRAL
ESCOLA MUNICIPAL
DE MÚSICA DE MATARÓ
Carrer de Rocafonda, 20
08301 Mataró
Tel. 673 057 926
secretaria@emmmataro.cat
Horari d’atenció al públic:
. Seu Central
dilluns, dimecres i divendres
de 9.30 a 14.30 h
. Escola Angeleta Ferrer
dilluns i dijous de 17 a 20 h
. Escola Anxaneta
dimecres de 17 a 20h

Tant si vols passar una bona estona aprenent
coses noves com si vols encaminar-te cap a uns estudis
professionals, nosaltres tenim el que necessites.

Al llarg de l’any formem part de diversos
actes culturals i festius.

ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE MATARÓ

Foto: Marga Cruz. Aula de Teatre

AULA DE TEATRE I DANSA

PREINSCRIPCIONS

Foto: Escola Municipal de Música de Mataró

Naixement
2008 a 2010

DE mATARÓ

Foto: Marga Cruz. Aula de Teatre

dimecres de
17.15 a 18.15 h

DISSENY: AJ. DE MATARÓ RB • FOTOGRAFIA PORTADA: SASASTUDIO.NET / DL: B 13770-2018

Naixement
2011 a 2013

Fotos: Marga Cruz. Aula de Teatre

De 5 a 7 anys

La dansa contemporània ens permet explorar la creativitat,
incentivar la improvisació i treballar el moviment individual
i grupal, potenciant la capacitat d’expressió i escolta.
A l’Aula de Teatre oferim una introducció al moviment tot
adquirint les habilitats bàsiques de la dansa contemporània
i fomentant un primer contacte amb la base tècnica,
el relase i les peces de creació.

Cantar, tocar un instrument, formar
part d’un conjunt o cor, participar en
espectacles i concerts,...
Si tens ganes de fer i viure la música,
a l’EMMM trobaràs el teu lloc!

Cor de petits

ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE mATARÓ

Aquí trobareu la informació bàsica de l’oferta de l’EMMM.
Consulteu els horaris i les seus del curs 2018-2019 a
www.emmmataro.cat

15,70 ¤ *
mensuals

De 4 a
7 anys

*1 Conjunt

Ensemble de menuts Escoles Anxaneta i Angeleta Ferrer
De 7 a
9 anys

Dilluns o dimecres
de 17.30 a 18.15h

26,40 ¤ *
mensuals

* Preus pendents d’aprovació Ple de l’Ajuntament 10/05/2018

*1: Cal fer una prova de nivell

El nadó s’endinsa en la pràctica musical acompanyat
d’un adult. Farem un treball d’immersió musical
i al mateix temps n’afavorirem la relació afectiva (45’)
31,50 ¤ *
mensuals

BATUCADA EN FAMÍLA Escola Angeleta Ferrer
Activitat col·lectiva amb instruments de percussió.
Comparteix amb els teus l’experiència de formar
part d’un grup i bategar junts.

57,30 ¤ *
mensuals

Instrument en grup (60’)
+ Conjunt instrumental (60’)

Aprofundiment

73,10 ¤ *
mensuals

Instrument en grup (60’)
+ Conjunt instrumental (60’)

Avançat 1

Instrument (30’) + Cambra/combo (60’)
+ Harmonia o Consciència auditiva (60’)

PER A NENES I NENS

82,70 ¤ *
mensuals

Instrument (45’) + Cambra/Combo (60’)
+ Harmonia o Consciència auditiva (60’)

103,50 ¤ *
mensuals

4 anys

De 8 a 11
anys

20,80 ¤ *
mensuals

20,80 ¤ *
mensuals

Dimecres de
19.15 a 20.30 h

Ensemble de menuts Escoles Anxaneta i Angeleta Ferrer
De 7 a 9
anys

Música i moviment (45’)

Dilluns o dimecres
de 17.30 a 18.15 h

26,40 ¤ *
mensuals

Cor jove escènic Escola Angeleta Ferrer
De 12 a
17 anys

5 anys

Música i moviment (45’) i opcional cor de petits (45’)
23,90 ¤ *
mensuals

6 anys

*1 EMMM

Música i moviment (45’) i cor de petits (45’)

Dijous de
19.15 a 20.45 h
Dijous de
17.15 a 18.15 h

*1 Big

7 anys

Ensemble de menuts (45’) i cor de petits (45’)

Foto: Marga Cruz. Aula de Teatre

Instrument (30’) + Cambra/combo (60’)
+ Harmonia o Consciència auditiva (60’)
Instrument (45’) + Cambra/Combo (60’)
+ Harmonia o Consciència auditiva (60’)

57,30 ¤ *
mensuals

FORMACIONS OBERTES A TOTHOM

73,10 ¤ *
mensuals

Formacions estables obertes a la ciutat.
Si ja toques un instrument i vols formar-ne part apunta’t
a les proves de nivell a través de la pàgina web de l’escola.
26,40 ¤ *
mensuals

82,70 ¤ *
mensuals

*1 EMMM

Brass Band

Dilluns de
21 a 22.30 h

Escola Angeleta Ferrer
103,50 ¤ *
mensuals

Direcció: Àlvar Montfort
*1 Big

Band EMMM

Dimarts de
21 a 22.30 h

Escola Angeleta Ferrer

de corda

Dimecres de
20 a 21 h

Escola Anxaneta

26,40 ¤ *
mensuals

Direcció: Estela Benita
Dijous de
20.30 a 22 h

Escola Angeleta Ferrer

Ensemble d’adults principiants

Dimarts de
18.45 a 19.45 h

*1 Conjunt

Instrumental
d’adults Escola Angeleta Ferrer

Dimarts de
19.45 a 20.45 h

Música electrònica

Dimarts de
19.45 a 20.45 h

*1 EMMM

Dilluns de
21 a 22.30 h

Escola Angeleta Ferrer

Escola Angeleta Ferrer

Brass Band

Band EMMM

*1 FEMMM

Folk

Dilluns de
19 a 20 h

Escola Anxaneta

Direcció: Gerard Araiz

Dimarts de
21 a 22.30 h

de percussions

Escola Angeleta Ferrer

dimarts i dijous
de 17.30 a 19 h

47 ¤ *
mensuals

dimarts i dijous
de 17.30 a 19 h

47 ¤ *
mensuals

Naixement
2005

dimecres i divendres
de 17.30 a 19 h

47 ¤ *
mensuals

dimecres i divendres
de 17.30 a 19 h

47 ¤ *
mensuals

14 anys

Curs en què treballarem tot el necessari per endinsar-nos
en el gènere musical: la interpretació, cant i dansa.
Viurem l’experiència de posar en escena les possibilitats
del gènere musical participant d’un muntatge.

25,50 ¤ *
mensuals

209 ¤ */ 129 ¤ * (si instrument i conjunt
es cursen en una altra escola)
mensuals

Dilluns de
17.15 a 18.15h

Perquè riure és una cosa molt seriosa: curs per explorar les eines que
ofereix el treball del clown i aplicar-les a la creació d’una obra de teatre
còmic. A través de la comèdia, prendrem compromís amb la realitat
social que ens envolta.

6 i 7 anys

dilluns de
17.30 a 19 h

Més de
18 anys

Taller de teatre còmic i gestual

PER ALS MÉS JOVES

Naixement
2009 i 2010

47,20 ¤ *
mensuals

Una aproximació als llenguatges escènics construint un projecte
comú. El teatre com a eina de formació que fomenta l’expressivitat,
el domini del cos i la veu, la imaginació, la creativitat i l’esperit crític.

Una introducció al món del teatre a través del joc.
Potenciarem la creativitat i les habilitats personals dels alumnes,
convertint-los en actors i creadors que participen d’un procés de
creació continu.

8 i 9 anys

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)

Aula júnior joves 15 i 16 anys

Naixement
2004

25,50 ¤ *
mensuals

Accés A ESTUDIS SUPERIORS

El joc i la improvisació com a punt de partida per adquirir els
coneixements bàsics en matèria teatral.
Viurem l’experiència del teatre des de totes les vessants introduint el
treball de text, cos, veu, gest, improvisació i creació de personatges a
través de la posada en escena.

13 anys

dilluns de
17.30 a 19 h

Dimecres de
19.45 a 20.45 h

Escola Anxaneta

*1 Orquestra

Cor d’adults

Dijous de
18.15 a 19.15 h

Grup guitarra-acords

Direcció: Gerard Nieto

15 anys
Naixement
2003

dissabtes
de 10 a 13 h

51 ¤ *
mensuals

Naixement
2002

dimecres i divendres
de 19 a 20.30 h

51 ¤ *
mensuals

Aula júnior perfeccionament De 17 a 25 anys
Potenciarem les capacitats creatives i interpretatives amb les eines
bàsiques per introduir-nos als estudis professionals: preparació
física i interpretativa, tècniques d’interpretació, moviment i veu.
Assolirem la interpretació d’un personatge dins de la dramatúrgia.
L’adscripció al grup es realitzarà al llarg del primer trimestre.
Naixement
1993 al 2001

A) dimarts i dijous
de 19 a 21 h

61,20 ¤ *
mensuals

B) dimecres i divendres
de 19 a 21 h

Per fer un teatre d’estil propi. A partir de l’adaptació d’una novel·la
al llenguatge teatral explorarem els mecanismes de la creació i les
eines per a la formació de l’actor a través de la improvisació,
el moviment i la creació.
Naixement a
partir del 2000

Dimecres de
19 a 22 h

51 ¤ *
mensuals

Taller d’interpretació
Lorca. Las cinco lunas de Federico és un projecte per endinsar-nos a
l’univers vital i creatiu de Federico García Lorca. Aportarem els recursos i
les eines del treball actoral fins a la posada en escena final.
Naixement a
partir del 2000

Dilluns de
19 a 22 h

51 ¤ *
mensuals

CURSOS ESPECIALITZATS
Gent gran
Posarem en valor l’experiència vital imprescindible pel bagatge de
qualsevol actor o actriu. Treballarem la consciència sensorial, la memòria
textual, gestual i espacial, el ritme, la veu, el gest, el moviment i la
interpretació.
Dimecres de
10 a 12 h

30,60 ¤ *
mensuals

Taller d’integració teatral

Taller de creació

51 ¤ *
mensuals

Naixement a
partir del 2000

Naixement a
partir del 1963

PER A MAJORS DE 18 ANYS

Teatre musical De 12 a 17 anys

Naixement
2001 a 2006

dimarts i dijous
de 19 a 20.30 h

16 anys

El meu primer tast teatral De 6 a 9 anys

Naixement
2011 i 2012

vocal a capella

Escola Angeleta Ferrer

Aula júnior nois i noies De 10 a 14 anys

Naixement
2006

PER A NOIS I NOIES

Avançat 1

*1 Conjunt

26,40 ¤ *
mensuals

12 anys

* Preus pendents d’aprovació Ple de l’Ajuntament 10/05/2018

Instrument en grup (60’)
+ Conjunt instrumental (60’)

Escola Angeleta Ferrer

Band EMMM Escola Angeleta Ferrer

Naixement
2007 i 2008

AULA DE TEATRE

Aprofundiment

*1 Big

10 i 11 anys

e
r
t
a
te

Instrument en grup (60’)
+ Conjunt instrumental (60’)

Escola Angeleta Ferrer

26,40 ¤ *
mensuals

Dimarts de
21 a 22.30 h

26,40 ¤ *
mensuals

20,80 ¤ *
mensuals

Brass Band Escola Angeleta Ferrer

Dilluns de
21 a 22.30 h

26,40 ¤ *
mensuals

26,40 ¤ *
mensuals

English Choir Escola Angeleta Ferrer
De 10 a
13 anys

*1 Conjunt

MÚSICA A MIDA

MÚSICA A MIDA
Cor escènic Escola Angeleta Ferrer

Activitat en grup basada en la cançó, el moviment i els
instruments de làmina i petita percussió. Treballarem
l’expressivitat a través del moviment, ritme, veu i cos.

Instrument en grup (45’)
+ Conjunt instrumental (45’)

Avançat 2

Avançat 2
26,40 ¤ *
mensuals

Bàsic 1

Bàsic 2

Bàsic 2

MÚSICA EN FAMÍLIA - NADONS Seu Central

Naixement
2011

26,40 ¤ *
mensuals

Inclou la possibilitat de fer assignatures
complementàries sense cost afegit
47,20 ¤ *
mensuals

Instrument en grup (45’)
+ Conjunt instrumental (45’)

PER GAUDIR EN FAMÍLIA

Naixement
2012

Dilluns
de 20 a 21 h

Foto: Marga Cruz. Aula de Teatre

Foto: Escola Municipal de Música

Bàsic 1

Naixement
2013

Música electrònica Escola Angeleta Ferrer

PROGRAMES

Inclou la possibilitat de fer assignatures
complementàries sense cost afegit

Naixement
2014

26,40 ¤ *
mensuals

Adreçat a alumnes que es volen iniciar en la pràctica
instrumental o que ja fa un temps que toquen.
Aprenem tocant en grup des del primer dia
participant en diversos conjunts i projectes.
Grups segons nivell.

PROGRAMES

Dimarts de
17.15 a 18.15 h

vocal a capella Escola Angeleta Ferrer

Dijous de
18.15 a 19.15 h

PER A MAJORS DE 18 ANYS

De 8 a 17
anys

De 6 a 9
anys

26,40 ¤ *
mensuals

PER A NOIES I NOIS
Adreçat a alumnes que es volen iniciar en la pràctica
instrumental o que ja fa un temps que toquen.
Aprenem tocant en grup des del primer dia participant
en diversos conjunts i projectes.
Grups segons edats i nivell.

De 2 a 36
mesos

de percussió Escola Angeleta Ferrer

Dilluns de 17.15 a
18.15 h

Foto: Escola Municipal de Música

*1 Grup

MÚSICA A MIDA

Dilluns de
19 a 22 h

51 ¤ *
mensuals

Durant el curs treballarem el cos, la veu, la memòria i la improvisació
per a persones amb diversitat funcional. Encaminarem als alumnes
a un treball integral de grup des d’un punt de partida individual.
Amb la col·laboració de la Fundació el Maresme.
Naixement a
partir del 2000

Dilluns de
16.45 a 18.45 h

22,50 ¤ *
mensuals

