
 

 

 

Benvolguts pares, mares i alumnes, 

Hem estat valorant alguns dels aspectes del Concurs de composició que 

portem realitzant durant set anys. Així, hem arribat a la conclusió 

que seria convenient fer alguns canvis per tal que els participants 

segueixin amb l’esperit que la va fer néixer. 

És per això que us informem del nou format d’aquest esdeveniment: 

-L’activitat l’anomenarem “CREA-SONS” i, en lloc del format 

concurs, passarà a ser una mostra de totes les composicions 

presentades. 

-La intenció d’aquesta mostra és potenciar la creativitat i la 

sensibilitat dels alumnes com a complement pedagògic de 

l'ensenyament musical, i per aquest motiu ens agradaria molt què, 

indistintament del vostre nivell i edat, us animeu a participar i gaudir 

de l’acte de crear, d’una manera única i personal, tot allò que aneu 

aprenent dins l’escola i que sigui un reflex de la vostra manera 

d’entendre la música. 

- El professor d'instrument o de llenguatge musical, pot orientar i 

ajudar en les tasques que ho requereixin. 

- Els alumnes han de ser capaços de tocar la seva pròpia obra musical. 

- Poden participar-hi tots els alumnes de l’escola de música a partir de 

primer bàsic de llenguatge musical. 



- Es poden escriure composicions musicals per a l’instrument o 

instruments que es vulgui (incloent el cant) sempre que aquests 

siguin els que s'ensenyen a l'escola. 

- les obres musicals tindran una durada mínima de 15 segons i 

màxima de 10 minuts. 

- Es poden escriure obres en grup. 

- No és indispensable, tot i que sí és recomanable, escriure les peces 

composades. Es poden presentar en altres formats, com per exemple 

la gravació... 

- Les obres s’hauran de presentar a la secretaria de l’escola, en l’horari 

habitual (de 17h a 20h). 

- La data límit per presentar les composicions serà el 10 de juny. 

- És obligatori posar títol a l’obra. No seran admeses partitures sense 

títol. 

-Totes les obres presentades, seran interpretades pels propis autors en 

una audició que tindrà lloc divendres, 17 de juny i on tots els 

participants rebran un diploma de participació i un petit obsequi. 

Esperem que la I MOSTRA “CREA-SONS” sigui tot un èxit de 

participació i vagi per davant la nostra felicitació a tots els nostres 

joves compositors. 

 

Riudoms, 16 de març de 2016 

 

 

L’Equip Directiu de l’EMMR 


