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editorial
Arriba l’estiu i tanquem un curs que ha estat molt significatiu per l’ entitat. Com bé sabeu, s’ha fet 
una aposta per consolidar l’estructura, per reforçar i replantejar les comissions de l’organigrama 
amb l’objectiu d’enfortir l’acem i consolidar una xarxa en el territori: L’acem es troba en plena 
transformació per afrontar nous reptes i projectes de futur!

Conscients que avui el nostre país afronta nous reptes en el  teixit social, cultural i educatiu, les 
escoles (i l’acem), des del treball i el compromís voluntari de tots, juguem un paper important i 
volem seguir treballant conjuntament amb l’objectiu de cobrir les necessitats d’un futur immediat 
més constructiu i que doni resposta a  les necessitats actuals. Aquests reptes estan subjectes als 
canvis econòmics i per això, més que mai, és important prendre consciència de la nostra funció 
de servei públic fent que els nostres projectes i centres siguin sostenibles i continuïn oferint als 
ciutadans i a les poblacions on treballem accés a la formació artística i humana de qualitat.

Amb aquest compromís col·lectiu i compromés, us informem que des de la Subdirecció 
d’Ensenyaments artístics del Departament d’Educació s’ha elaborat un nou decret de les escoles 
de música i dansa i  que estem treballant per fer-hi aportacions per tal que sigui significatiu, 
coherent i tingui en compte la realitat dels nostres centres. 

Marxem de vacances posant l’accent fresc en la proposta formativa  per al professorat de les 
nostres escoles i professionals del sector. I encetem,  amb un èxit de convocatòria, el nou espai de 
debat i reflexió per als directius “parlem de...” que, de ben segur, serà una bona eina per compartir 
coneixements i experiències, contribuint a crear xarxa entre nostres centres i entre els equips que 
els gestionen. 
 
Tot agraint la vostra col·laboració, en nom dels meus companys i del meu, espero que tingueu un 
bon estiu i ens retrobem ben aviat amb il·lusions i energies renovades per afrontar els reptes del 
proper curs!

Montse Faura
Presidenta de l’ACEM
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notícies acem
Assemblea EMU
Del 14 al 16 de maig es va celebrar a Essen (Alemanya), ciutat 
europea de la Cultura, l’Assemblea general de l’EMU (European 
Music School Union) i la presentació de la conferència “L’educació 
musical a Europa: música per a tothom!”

A l’Assemblea hi havia associacions d’arreu d’Europa que 
representaven a 22 països. Per part de la UEMyD (Espanya) hi va 
assistir la presidenta de l’Associació Basca, Baikune de Alba; el 
president de l’Associació de Cantàbria, Javier Ramos i la presidenta 
de l’ACEM, Montse Faura.

Entre els temes tractats, cal destacar:
- Presentació del portal de connexió i intercanvi entre professors, 
professionals i escola EMU4YOU. (més detalls a la propera pàgina)

- Presentació del XI Festival de Música Europeu a la regió Emíia 
Romagna (Itàlia) el 2012.
- Aprovació del nomenament com a membre d’honor de l’EMU a  
Timo Veijola (Finlàndia),  president de l’EMU del 1991 al 2005 que va 
haver de deixar el càrrec a causa d’una malaltia.

- Presentació dels Informes nacionals de l’EMU.
- Data de l’Assemblea 2011:  del 19 al 22 de maig a Tallín, Estònia. 

A la segona part de la jornada es va presentar dues ponències:
1. “Cultura / Educació Musical a Europa” 

Presentació a càrrec d’ Anne Bamford, directora de programes 
culturals, sobre els impactes de les arts en l’educació a Europa 
i una avaluació generalitzada de l’educació musical al Regne 
Unit.

2. “El procés de Bolonya i les escoles de música a Europa.
Presentació a càrrec de Johannes Johansson, president de l’AEC 
(Association Européenne des Conservatoires)

Finalment es van presentar projectes sobre l’educació musical a 
Europa de diferents països europeus:
- ”Cada nen és un instrument” (JeKi) - Alemanya
- “A cada nen la seva veu”. Cant a les escoles de primària de Münster - 
Alemanya
- “Projecte Música” - Emilia Romagna - Itàlia
- ”Perquè la música és per a tots” Fundació Leerorkest - Amsterdam - 
Holanda 
- “Projecte 4 cordes” de l’EMM Mataró - Catalunya
- ”Grans Oportunitats” - Anglaterra

Montse Faura (Presidenta de l’ACEM) i Gerd Eicker (President de l’EMU)

Delegació espanyola (UEMyD) amb el president de l’EMU

>
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notícies acem

www.emu4you.eu

L’EMU (European Music School Union) ha desenvolupat una nova 
plataforma amb informació sobre les escoles de música d’Europa: 
www.emu4you.eu. 

Aquest nou servei permet: 

-Buscar informació a la base de dades

-Obtenir informació automàtica per correu electrònic

-Publicar informacions de la pròpia escola

Quins serveis ofereix als directors de les escoles?
-Establir i desenvolupar vincles amb escoles de música d’Europa

-Publicar i/o trobar models de bones pràctiques

-Presentar la teva escola i el teu projecte a la resta d’escoles 
europees

-Ampliar i compartir coneixements sobre l’educació musical a altres 
països

I als professors?
-Accedir a l’àrea d’educació musical a Europa

-Participar en el desenvolupament de l’educació musical a Europa

-Donar-se a conèixer a un mateix i a la seva feina

-Definir els interessos musicals i trobar informació d’interès

Alguns exemples...
1. Estas buscant alumnes d’una escola de música per fer un 
intercanvi? Utilitza el buscador emu4you

2. La vostra escola està portant a terme un projecte interessant 
o innovador? Comparteix-ho publicant el projecte a través 
d’emu4you

3. Ofereixes un curs de formació per professors? Publica la teva 
activitat

4. Has trobat una notícia d’interès? Comparteix-la a través de la 
plataforma.

Ah! I si..emu4you és un serveu gratuït. Entra i registra’t. 

>
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notícies acem

Reunió Caps de zona

El passat 28 de maig es van reunir els 6 Caps de zona i alguns membres 
de la Junta Directiva a l’EMM de l’Eixample de Barcelona. El motiu 
principal d’aquesta trobada era definir les competències dels caps 
de zona per poder millorar el funcionament les zones i transmetre la 
importància d’aquestes, ja que són el motor de l’acem. 

Un dels punts que es va tractar va ser el protocol a seguir per 
gestionar els 1.500€ que l’acem destina a cada zona per realitzar 
activitats. Abans de finalitzar el curs, cada cap de zona convocarà 
els directors de les escoles de la zona per una reunió informativa.

Nou soci

Aquest mes de juny, l’acem ha incorporat una nova escola associada 
que formarà part de la zona 5 (província de Tarragona): 

L’Escola Municipal de Música de Vandellós i l’Hospitalet de l’Infant

Ja som 109 escoles associades!

Reunió de caps de zona (28 de maig 2010)

>

>

Nou decret escoles música i dansa

Des del departament d’educació s’està treballant en el nou decret 
que regula les escoles de música i dansa, per actualitzar el decret 
vigent (Decret 179/1993 – DOGC núm 1779 de 04/08/1993) tenint 
en compte els canvis legislatius posteriors al 1993 i adaptant-lo a la 
realitat actual.

Com a associació representativa del sector, l’acem ha estat 
convidada a fer-hi aportacions abans de la seva aprovació. Hem 
rebut l’esborrany i des de la junta s’està revisant per tal d’elaborar 
les aportacions i propostes que farem arribar al departament.

Si voleu participar en aquest procés o aportar opinions i propostes al 
respecte, us podeu dirigir a acem@acem.cat durant aquests primers 
dies de juliol.

>

atenció al soci

Durant el mes de juliol canviem l’horari d’atenció 
a les escoles. El despatx de l’acem estarà obert 
de dilluns a dijous de 9h a 14h.

Durant el mes d’agost fem vacances. Tornem 
l’1de setembre amb l’horari habitual.
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altres notícies

Fi de les Trobades de Flautes de Bec 2009-10

Cinquenes Trobades... i que durin!

Després de cinc edicions amb un notable èxit de participació, les Trobades 
de flautistes de bec de Catalunya han consolidat la seva oferta i ja són tot 
un referent en la formació de petits i joves i en el moviment amateur.

Hem pogut gaudir de la música Mateu Fletxa, de Telemann, dels Pets, 
dels Flying Pickets o dels Fool’s Garden, a més de la inesperada visita de 
Rocky Balboa. Tot en un ambient de passió i alegria per la música i per un 
instrument que ens fa passar molt bones estones. 

Aquesta cinquena edició de les Trobades no hagués estat possible sense 
l’esforç de l’Associació Catalana d’Escoles de Música, l’ESMUC, l’ECMM 
Vilanova i la Geltrú, l’EMM Vilafranca del Penedès i l’EMM Mataró, ni 
evidentment sense el suport de pares, mares i alumnes. A tots vosaltres, 
moltes gràcies!!

Per més fotografies i gravacions: http://trobadesflauta.blogspot.com

  
   L’ Equip docent 
   de les Trobades de flautistes de bec de Catalunya

>
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El Departament d’Educació i l’Institut del Teatre firmen el 
primer conveni de col·laboració en 31 anys.

El conseller d’Educació, Ernest Maragall, el president de la Diputació de 
Barcelona, Antoni Fogué, i el president de la junta de l’Institut del Teatre, 
Mario Sanz, van firmar el passat 31 de maig, per primer cop en 31 anys, 
un conveni que estableix les línies de col•laboració futures entre les tres 
institucions.

Escola de la zona 3 busca professor de guitarra clàssica 

L’Escola Municipal de Música de Sant Sadurní d’Anoia busca professor/a 
de guitarra clàssica per impartir classes individuals i col·lectives a Nivell 
Elemental i Nivell Mitjà, així com també de conjunt instrumental. 

El requisit és estar en possessió del Títol de 
Superior de Guitarra Clàssica o el Títol Superior 
de Pedagogia de la Guitarra. La plaça és a cobrir 
a partir del mes de Setembre de 2010. El número 
d’hores de classe són 15h lectives i 3h de no 
lectives els dimarts, dimecres i divendres.

Les persones que estigueu interessades podeu 
enviar el vostre currículum durant aquest mes 
de Juny de 2010  per correu electrònic, correu 
ordinari, sol•licitant una entrevista o trucant a 
l’escola.

Tlf: 93 891 0815

Correu electrònic:escolademusica@santsadurní.cat

Oposicions de cant a Igualada

S’han publicat les bases de les properes oposicions de cant a l’Escola 
Municipal de Música d’Igualada. Les podeu consultar a:

http://igualada.cat/cat/Igualada-al-Dia/Taulell-d-anuncis/Personal/Proves-
personal-laboral-Ajuntament

L’EMM de Linyola busca professors de guitarra i violoncel

L’Escola Municipal de Música de Linyola busca professor/a de guitarra per 
cobrir la plaça el curs vinent 2010-2011 (mínim 7 hores lectives) i professor/a 
de violoncel per cobrir una tarda

Les persones interessades poden enviar el CV a musicalinyola@gmail.com

L’EMM de Castellterçol necessita 3 professors

L’escola de música Joaquim Serra de Castellterçol necessita tres professors 
de cara el curs vinent per les següents especialitats: 

- professor de guitarra clàssica i elèctrica

- professor de trompeta 

- professor de flauta travessera

Els interessats podeu enviar el CV a: emujoaquimserra@diba.cat

>

>

>

>
>

altres notícies
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Processos oberts de contractació de professorat a l’EMMD 
de Sant Andreu de la Barca

L’empresa municipal SAB-URBÀ SL ha obert processos de contractació 
de professorat a l’Escola Municipal de Música i Dansa de Sant Andreu de 
la Barca.

Especialitats de la convocatòria: 

- Professor/a de Clarinet

· Professor/a de Saxo

· Professor/a d’Harmonia/Llenguatge Musical/Adults

· Professor/a de Dansa Iniciació,Dansa Creativa i Jazz

La data límit de presentació de les ofertes és el 8 de juliol

Trobareu informació més detallada en aquest pdf o seguint aquest link:

http://www.sabarca.cat/PerfContractant/_iirKt4SY5c4XvUGJTHKdhc6H_
J7FuuKte08xGcuoYCc

Es busca professor de flauta travessera a Tona

Una escola de nova creació a la població de Tona, comarca d’Osona, busca 
professor/a de flauta travessera pel curs 2010/2011.

Cal tenir preferentment el títol superior o l’habilitació però també és possible 
si és un alumne/a avançat de grau professional.

Les persones interessades podeu posar-vos en contacte amb l’escola a 
través del telèfon o enviant un mail.

Tlf. contacte: 680370755

Correu electrònic: escolamontserrat@hotmail.com

Oferta per professor de flauta travessera a Lleida

L’Escola de Música de l’Orfeó Lleidatà busca professor de flauta travessera 
amb cotxe propi per cobrir tres dies.

Interessats contactar: 973 233 554 i/o toni@orfeolleidata.cat

>

>

>

altres notícies

http://www.acem.cat/pdf/FORMACIO/BASES PROFESSORS EMMD.pdf
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formació per professors i equips directius

Music Move per piano a càrrec de Marilyn Lowe

Escola de Música Collado Mediano - Madrid

Curs obert a tots els instrumentistes interessats en l’aplicació de la Music 
Learning Theory d’Edwin Gordon. Es realitzaran demostracions pràctiques 
amb els participants i amb alumnes. Cal portar el propi instrument.

Primer nivell: 9 i 10 d’octubre / 12hores / 120€

Segon nivell: 11 i 12 d’octubre / 12hores / 120€

Matrícula primer i segon nivell: 200€

Per més informació i per fer les inscripcions: marisa.perez@wanadoo.es

Masterclass amb Mike Philip Mossman

Tallers Musicals d’Avinyó

Curs adreçat a trompetistes i 
trombonistes clàssics i jazzistes 
professionals o de nivell avançat 

Tindrà lloc els dies 26, 27, 29 i 30 de juliol 
a Avinyó de 10h a 13h

El preu de la matrícula és de 120€.

Us podeu descarregar la butlleta 
d’inscripció en PDF aquí >

Trobareu més informació a  
www.tallersmusicalsavinyo.com o al pdf >

2es Jornades del Saxofon de La Sénia

Agrupació Musical Senienca i 
l’Associació Escola de Musica de La Sénia

Les 2es Jornades del Saxofon de La Sénia es duran a terme del 15 al 
18 de juliol de 2010 a l’ Escola de Música de La Sènia.

Aquest any comptaran amb la presència de dos professors amb una 
llarga experiència dins el món del saxofon, tant des del punt de vista 
interpretatiu com pedagògic, com són Cristina Delgado (concertista 
internacional i professora del Conservatori Superior de Tenerife) i Jorge 
Martorell (saxofonista i compositor).

Aquest curs va adreçat a tot tipus de saxofonistes, tant estudiants, 
com professors, com amateurs. 

El curs es dividirà en classes individuals, classes de música de cambra, 
tallers d’improvisació musical, classes específiques per a saxofonistes 
adults amateurs, concert dels alumnes i concert dels professors del 
curs conjuntament amb la Banda de l’Escola de l’AMS. D’aquesta 
forma, els alumnes del curs escolliran un itinerari de classes que millor 
s’adapti als seus interessos i motivacions amb els dos professors. 

Per més informació veure el tríptic del curs en pdf >>>>

http://www.acem.cat/pdf/FORMACIO/triptic 2� Jornades La S�nia.pdf
http://www.acem.cat/pdf/FORMACIO/Mossman-Masterclass Aviny�.pdf
http://www.acem.cat/pdf/FORMACIO/Butlleta Inscripci� 2010 Aviny�.pdf


11
n

o
te

s 
ac

em
  t

re
s

ju
ny

 2
01

0

activitats per alumnes i escoles

Premi Internacional Joan Guinjoan 2010

Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC)

L’ESMUC obre la convocatòria de la novena edició del Premi 
Internacional Joan Guinjoan per a Joves Compositors i Compositores. 
El termini de presentació de les obres finalitza l’1 de desembre de 
2010.

Aquest guardó està adreçat a compositors/es de música contemporània 
de totes les nacionalitats que no superin els 35 anys. Cada participant 
hi podrà optar amb un nombre il·limitat d’obres, les quals no poden 
haver estat publicades, estrenades o encarregades prèviament. Les 
peces han de tenir una durada compresa entre els deu i els quinze 
minuts.

Els objectius del Premi Internacional Joan Guinjoan per a Joves 
Compositors, que organitza l’ESMUC, són estimular i donar suport 
a la creació actual entre les noves generacions de compositors i 
compositores, així com facilitar l’estrena i divulgació de les obres 
guardonades. A la vegada es vol establir un marc per a la creació 
de noves obres en una diversitat de tendències, estils i formacions 
instrumentals. L’existència d’aquest premi també vol impulsar 
Catalunya com a promotora de cultura i creació musical.

El premi té una dotació econòmica de 3.000 euros. L’obra guardonada 
serà estrenada per estudiants de l’ESMUC amb la possibilitat de ser 
enregistrada i editada en disc per la mateixa escola.

Es poden consultar les bases a: www.esmuc.cat/premijoanguinjoan2010

10è concurs de música de cambra Montserrat Alavedra

Amics de les Arts i Joventuts Musicals de Terrassa

Del 19 al 21 de novembre de 2010 se celebrarà a Terrassa el Concurs de 
Música de Cambra Montserrat Alavedra, concurs biennal per fomentar 
la interpretació de la música de cambra adreçat a joves professionals 
joves de nacionalitat espanyola o estrangers residents a Espanya.

Aquest concurs és una iniciativa conjunta d’Amics de les Arts i Joventuts 
Musicals de Terrassa i de Caixa Terrassa. 
El concurs està obert al públic i se 
celebrarà a l’Auditori del Centre Cultural 
de Caixa Terrassa.

Per més informació: 

www.caixaterrassa.es/ca/Obra-social/
Cultura/Concurs-de-musica

Concurs TRIOMFAROCK

Escola de Música de Sant Feliu de Codines

L’escola de música de Sant Feliu de Codines organitza el II Concurs 
TRIOMFAROCK, que va adreçat a grups de joves músics que toquen 
música d’estil modern (pop, rock, funky...). La mitja d’edat entre tots els 
integrants del grup, no ha de superar els 18 anys.

El termini d’inscripció s’ha prorrogat dins el 30 de juny.

Trobareu tota la informació al cartell en pdf >>>>>>>>>

http://www.acem.cat/pdf/FORMACIO/cartellTRIOMFAROCK.pdf
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Alcover Music Experience (AME)

Escola Municipal de Música d’Alcover

Alcover sorprèn amb un nou format de festa de la joventut, la música i 
les noves tecnologies.

Una jornada repleta d’activitats musicals com concerts, tallers, 
concursos, concurs de maquetes “La PUA”, performance, batalla de 
Dj’s,...

Una festa on tothom amb ganes de passar una bona estona i descobrir 
algunes de les novetats mundials en música del segle XXI hi és 
convidat.

L’esperit de l’AME (Alcover Music Experience) és que el protagonista 
de la festa siguis tu. Podreu comprovar com en tot moment el públic 
interactua amb la festa i en porta el control: improvisació col·lectiva, 
concursos, tallers participatius i pràctics, torneig de videojocs musicals, 
votació  dels grups finalistes del concurs La PUA i dels guanyadors dels 
combats de la Batalla Final. 

Una extensa graella d’activitats pensada perquè tothom s’hi trobi a gust 
i que alhora ens obri la ment descobrint i experimentant amb noves 
formes d’expressió musical. Totes les activitats seran gratuïtes i obertes 
a tothom.

Aquesta experiència, l’AME, la podreu viure a Alcover el dissabte 3 de 
juliol.

Tota la informació de l’AME i la programació completa està a la 
vostra disposició a la web www.alcovermusicexperience.cat

      o al pdf adjunt >>>

activitats per alumnes i escoles

http://www.acem.cat/pdf/FORMACIO/flyer Alcover.pdf
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