Ajuntament de Tona

CARTA DE SERVEIS

ESCOLA MUNICIPAL
DE MÚSICA

PROGRAMA CENTRAL

Qui som?
L’Escola de Música de Tona és un centre de
titularitat municipal, reconegut i autoritzat pel
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya.
Forma part de la Xarxa EMVic, el teixit socioeducatiu
promogut des de la Fundació l’Atlàntida amb clara
vocació de ser un potent agent educatiu que ajudi a
la cohesió i dinamització social i cultural del seu
entorn des de la qualitat i la millora permanents.
La nostra missió és contribuir significativament a
l’educació musical dels ciutadans per tal que els
ajudi a desenvolupar-se humanament, els permeti
influir positivament en la societat i, si s’escau, els
doni l’oportunitat de professionalitzar-se.
L’escola compta amb un equip de 10 professors,
secretaria, consell escolar de centre i AMPA.
ÀREA SERVEIS PERSONALS
REGIDORIA ENSENYAMENT
Responsable polític: Mar Cuxart
Responsable tècnic: Assumpta Casas
Directora del centre: Pau Albert

A qui ens adrecem?
L’oferta formativa és oberta i flexible; es poden
impartir programes de diferents intensitats i per
alumnat de totes les edats.

Què oferim?
L’EMTona aplica, d’acord amb el seu Projecte
Educatiu, el següent disseny curricular, que els
alumnes poden complementar amb activitats a la
seu central de Vic.

Sensibilització · P4 i P5
Iniciació musical en petit grup; descobriment del món de la música,
aprendre a cantar en grup, a seguir un mateix ritme i una mateixa
entonació.
Treball i vivència lúdica a partir dels elements més primaris de la
música: el timbre, la dinàmica, l’alçada, el ritme, la pulsació, la
coordinació motora i l’expressió emocional.
Nivell Elemental · dels 6 als 11 anys
Escoltar, interpretar i crear: desenvolupar la intel·ligència emocional.
Programa troncal per assegurar una base sòlida del Llenguatge musical i
el Cant Coral.
Itinerari Instrument · a partir dels 7 anys
Aprenentatge de la tècnica bàsica d’un instrument.
Mòduls de 20′ a 30′ setmanals que el professor gestiona de manera
individual, en petit grup o combinant les dues metodologies. Règim
d’estudi personal diari d’acord amb el mòdul lectiu d’instrument.
Progressivament s’incorporen activitats complementàries i optatives:
orquestra, banda, conjunt instrumental, etc.
Comporta un pla anual d’activitats complementàries: audicions,
concerts, magistrals, intercanvis, trobades…
Nivell Mitjà · dels 12 als 18 anys.
El disseny curricular deixa de ser troncal i es converteix en un programa
obert i essencialment optatiu segons l’ interès i la dedicació que vulgui
posar-hi cada alumne. Es recomanen especialment activitats
instrumentals pràctiques i col·lectives com orquestres, cor, classe
col·lectiva, etc. que es poden cursar tan al poble com a Vic.

OFERTA D’INSTRUMENTS
Baix elèctric, bateria, flauta travessera, guitarra clàssica, guitarra
elèctrica, piano, saxòfon, trompeta i violí.

PROGRAMES COMPLEMENTARIS
CoNEIX la Música · Curs de sensibilització i estimulació musical per a
nadons de 0 a 3 anys amb l’acompanyament de la mare, pare o
cuidador/a.
Aula d’Adults · A partir dels 18 anys. Cursos trimestrals de vuit sessions.
Programa totalment lliure. Tallers instrumentals, vocals, teòrics, tècnics,
culturals, bàsicament en grup.

ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA

Canals per accedir al servei
ESCOLA DE MÚSICA DE TONA
Adreça: Crta. Manresa, 1 (baixos Can Codina)
Horari: Cada tarda de dilluns a divendres
Horari de secretaria: dimarts de 17:30h a 20:30h
Telèfon: 93 887 02 01 / Extensió: 430
Correu electrònic: escolademusica@tona.cat

EMVIC, FUNDACIÓ L’ATLÀNTIDA
Adreça: Torras i Bages, 6, Vic
Horari de secretaria: de dilluns a divendres de 9:00h a 13:00h
Telèfon: 93 702 72 57 Correu electrònic: emvic@emvic.cat

AJUNTAMENT DE TONA
Adreça: C/ de la Font, 10 Correu electrònic: oac@tona.cat
Telèfon: 93 887 02 01/ Ext: 151
Horaris atenció responsable tècnic: de 9:30h a 13:00h de dilluns a
divendres.

El nostre compromís
COMPROMISOS
-Vetllar per l’assoliment d’unes competències bàsiques en l’àmbit
musical de tots els alumnes que completin el Nivell Elemental.
-Promoció cultural i formativa del marc cultural i tradicional de Tona.

COM MESUREM ELS NOSTRES COMPROMISOS
-% d’alumnes que han cursat tot el nivell formatiu i adquireixen les
habilitats corresponents.
-Nombre d’accions de promoció cultual i tradicional del municipi.

ENLLAÇOS D’INTERÈS
-Web Ajuntament de Tona
-Web visitatona.cat
-Consulta els DRETS I DEURES dels ciutadans en les seves relacions amb les
administracions públiques
-RÈGIM ECONÒMIC APLICABLE, consulta ordenances fiscals i generals

Ajuda’ns a millorar
Si ens feu arribar els vostres comentaris, mitjançant el formulari que
teniu a la vostra disposició al portal www.tona.cat, o clicant al
següent enllaç podrem millorar aquesta carta de serveis.

Envia queixes, suggeriments i avisos

