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CARTA DE
SERVEIS

ESCOLA
MUNICIPAL
DE MÚSICA
CAN ROIG I TORRES



Línies de metro: 
Santa Coloma (L1)
Església Major (L9)

Estacions d’autobús:
M27, B80, N6, B15, 
B19, B84, N9, B30, 
B18, B14, 42. 

Pl.
VilaL1

L9

L’Escola

Els concerts

Les classes

Escola Municipal de Música Can Roig i Torres

C/ Rafael Casanova, 5. 08921 Santa Coloma de Gramenet.

933 912 451

Atenció al públic (Secretaria): de 18 a 20h. / Escola: de 15 a 22h.

https://www.gramenet.cat/ajuntament/
arees-municipals/escola-de-musica/

canroigitorres@gramenet.cat@

?

Centre municipal d’ensenyaments musicals, reconegut
i autoritzat pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat. 
Ofereix diversos cursos de música no reglats.

Oferir ensenyaments, pràctiques i assessoraments musicals a les 
persones i entitats interessades; contribuir amb la difusió i el 
coneixement de la música; i millorar la qualitat de vida del 
municipi.

Missió

Contacte

Escola de Música Can Roig i Torres

Com arribar-hi?
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Què ofereix?

Ensenyaments musicals des dels 3 anys 
Dividit en 3 nivells (Sensibilització P3, Sensibilització P4
i Sensibilització P5). 
Es treballa la música i el moviment, aspectes fonamentals 
pel desenvolupament artístic i global dels infants. 

Curs rotatiu d’instrument col·lectiu (CRIC)
Roda d’instruments on l’alumnat prova tots els instruments
de l’Escola abans de decidir quin vol estudiar en un futur. 
Destinataris/àries: 

Nens i nenes de 6 anys.

Estudis de nivell elemental i mitjà no reglats 
(diploma expedit pel centre)  
Estudis de 4 i 6 cursos.
Consten de les assignatures de llenguatge musical,
instrument en classes compartides o individuals, cant coral,  
grups instrumentals i música de cambra.
Destinataris/àries:

A partir dels 7 anys segons places disponibles i el nivell.

Cursos d’ampliació musical 
Estudis de 4 cursos.
Consta de les assignatures de llenguatge musical i instrument  
(obligatòries); amb orquestra, cant coral i música de cambra 
(optatives), i 2 cursos més amb instrument
amb la possibilitat de fer assignatures optatives. 
Requereix menys temps de dedicació que el nivell mitjà. 
Destinataris/àries: 

Totes les edats a partir de 13 anys segons places disponibles. 

Curs de preparació per accedir als centres d’Estudis 
Superiors de Música 

Destinataris/àries:
A partir dels 16 anys que hagin acabat el nivell mitjà 

Classes individuals i col·lectives 
Per a diferents instruments: acordió, piano, guitarra, 
flauta travessera, clarinet, saxòfon, cant, violí, viola, violoncel, 
contrabaix. 
Fins a 2n nivell elemental són classes compartides (2/3 alumnes). 
Segons el nivell les classes són de 30 min, 45 min o 60 min 
setmanals. 
Destinataris/àries:

Totes les edats segons places disponibles 

Taller d’adults 
Taller d’hora i mitja setmanal on s’imparteixen nocions bàsiques 
de llenguatge musical. 

Cant coral 
Classes setmanals de 45 min o 1h 30 min 
segons el nivell. 
Destinataris/àries:

A partir dels 8 anys. 

Grups instrumentals i orquestres 

Classes setmanals d’1 h o 1h 30 min segons el nivell. 
Destinataris/àries:

Totes les edats segons els grups. 



Altres Activitats: 

Concerts
Concerts acadèmics: per als estudiants i familiars
Concerts gratuïts i oberts al públic, dins el Cicle Can Roig 
i Torres en Concert. 

Classes magistrals
Classes per als/les alumnes de l’Escola i de fora 
amb professors/es convidats/ades de renom en el panorama 
musical. 
Més informació Facebook i web de l’Escola:

https://www.gramenet.cat/ajuntament/
arees-municipals/escola-de-musica/

Intercanvis 
Adreçats als/les alumnes de l’Escola. 
Es fan intercanvis entre els grups musicals i orquestres
o d’altres de característiques similars de Catalunya i de fora.

Música de cambra 

Classes setmanals de grups musicals de petit format de 30 min, 
45 min o 60 min setmanals segons la formació 
(duets, trios, quartets).  
Destinataris/àries: 

Alumnes a partir de 2n nivell mitjà o ampliació. 

Tallers 
Es programen cada any sobre diferents especialitats:

Per a nadons 
D’instruments de vent metall
De bateria i percussió
Guitarra elèctrica i piano modern
Combo 

Com sol·licitar tots aquests serveis? 
Tots els cursos i tallers descrits anteriorment s’han de sol·licitar 
mitjançant preinscripció i matrícula. 

Més informació:  
https://www.gramenet.cat/ajuntament/
arees-municipals/escola-de-musica/



L’Ajuntament promourà la col·laboració i la participació ciutadana 
en la definició, execució i millora dels serveis, mitjançant: 

Aportacions individuals i/o col·lectives als espais, òrgans  
i/o instruments de participació establerts al Reglament 
de Participació Ciutadana i Govern Obert del 2015.
Enquestes de satisfacció
Escrits dirigits al servei. 
Opinions a través de les xarxes socials.

De forma online:
Bústia de Queixes i Suggeriments
(https://www.gramenet.cat/)

De forma presencial: 
Oficina d’Informació i Atenció al Ciutadà
Plaça de la Vila. 
Us recomanem demanar cita prèvia:

- Tel. 934 624 090 
- https://www.gramenet.cat/

Atendre adequadament i de manera personalitzada 
els/les usuaris/àries, amb una valoració del servei igual o 
superior als 7 punts.

Oferir un nivell formatiu amb un grau de satisfacció igual o 
superior als 6.5 punts.

Oferir un sistema organitzatiu de l’Escola segons les
necessitats dels/les usuaris/àries amb una valoració del servei 
igual o superior als 7 punts.

Mantenir en bon estat les instal·lacions del centre amb un
grau de satisfacció igual o superior als 6.5 punts.

Oferir activitats òptimament valorades amb un grau de 
satisfacció igual o superior als 7 punts.

Oferir serveis generals d’interès amb una valoració dels 
serveis  igual o superior als 6.5 punts.

Mantenir actualitzada la informació del centre 
al web i a les xarxes socials. 

La puntuació del grau de satisfacció a les enquestes a 
usuaris/àries es fa sobre 10.

L’avaluació dels compromisos dels serveis públics podrà ser 
consultada mitjançant la web municipal al primer semestre 
de l’any posterior a l’any avaluable.

Compromisos de qualitat Com millorar el servei?

Queixes, suggeriments i agraïments



...entre altres serveis

Centre
d’informació i
recursos per

a la dona

Centres
cívics i
casals

Biblioteques

Centre d’Art
Contemporani
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Escoles
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Educació

Teatre
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Serveis
socials

municipals

Oficina
d’informació
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ciutadana

Mercats

Convivència

Promoció
de la ciutat
i turisme

Esports

Museu
Torre

Balldovina

Policia
local

Aquest document és una versió reduïda. 
Trobareu les versions complertes 
i permanentment actualitzades 
al web municipal:
https://www.gramenet.cat/seu-
electronica/cartes-de-serveis/

Les cartes de serveis són una eina dirigida a la ciutadania. 
Recullen els diferents serveis públics que l’Ajuntament 
de Santa Coloma de Gramenet posa a disposició 
dels seus habitants, així com els compromisos, els drets, 
els deures ciutadans i l’oferta pública que ofereixen.

Atendre adequadament i de manera personalitzada 
els/les usuaris/àries, amb una valoració del servei igual o 
superior als 7 punts.

Oferir un nivell formatiu amb un grau de satisfacció igual o 
superior als 6.5 punts.

Oferir un sistema organitzatiu de l’Escola segons les
necessitats dels/les usuaris/àries amb una valoració del servei 
igual o superior als 7 punts.

Mantenir en bon estat les instal·lacions del centre amb un
grau de satisfacció igual o superior als 6.5 punts.

Oferir activitats òptimament valorades amb un grau de 
satisfacció igual o superior als 7 punts.

Oferir serveis generals d’interès amb una valoració dels 
serveis  igual o superior als 6.5 punts.

Mantenir actualitzada la informació del centre 
al web i a les xarxes socials. 

La puntuació del grau de satisfacció a les enquestes a 
usuaris/àries es fa sobre 10.

L’avaluació dels compromisos dels serveis públics podrà ser 
consultada mitjançant la web municipal al primer semestre 
de l’any posterior a l’any avaluable.

Què són les cartes de serveis?


