


Els cursos d’extensió que ofereix 
el Taller de Músics Escola Superior 
d’Estudis Musicals (ESEM) estan 
dirigits a qualsevol professional 
del sector de la música, estudiant, 
alumni o persona interessada en 
aprofundir en el camp de la  
producció musical. 

L’objectiu és que els assistents  
puguin enriquir i adquirir  
coneixements complementaris a la 
seva formació en màrqueting del 
món musical i en dret musical. 

Aquests cursos permeten que els 
inscrits segueixin de manera online 
i com a oients les classes d’algunes 
de les assignatures que oferta el 
Taller de Músics ESEM dins del Títol 
Superior en Producció i Gestió. 



TÈCNIQUES 
DE MANAGEMENT 
DIJOUS DE 13H A 14H (15 SESSIONS)
6 CRÈDITS ECTS
IMPARTIDA PER BLANCA GALLO

Aquesta assignatura té com a objectiu descriure i conèixer les estratè-
gies de mercat per la promoció d’un producte o espectacle musical, així 
com el funcionament del management artístic, per a diferents tipus d’es-
pectacles i propostes artístiques. Algunes de les tasques que es duen 
a terme en el marc d’aquesta assignatura comporten el disseny d’una 
imatge per promocionar un artista o un producte cultural musical, i la 
realització de memòries informatives en diversos formats per a la pre-
sentació i promoció d’esdeveniments culturals musicals. Les competèn-
cies específiques són: 

| Coneixement de les tècniques de màrqueting.

| Coneixement de les tècniques de representació d’artistes.

| Coneixement del paper històric i actual de la musica a la  
societat occidental.

| Coneixement dels canals actuals de distribució dels continguts 
musicals i relacionats amb la música.

| Coneixement del món de la comercialització dels productes  
musicals i escènics relacionats amb la música.

| Coneixement de les tècniques de creació i transmissió de  
missatges i comunicació d’informació musical i relacionada 
amb el món de la música.



DRET I 

DRET II

DIJOUS DE 13H A 14.30H (15 SESSIONS)
6 CRÈDITS ECTS
IMPARTIDA PER EVA FAUSTINO

DIJOUS DE 14.30H A 16H (15 SESSIONS)
6 CRÈDITS ECTS
IMPARTIDA PER EVA FAUSTINO

Aquestes dues assignatures ofereixen nocions dels codis legals i àmbits 
normatius principals aplicables en casos concrets, especialment cen-
trats en situacions relacionades amb el món de la producció artística, 
la indústria de la cultura, l’espectacle i la música, i el món de la gestió 
econòmica centrada en el negoci musical. Les competències específi-
ques són:

| Conèixer profundament la legislació vigent, nacional  
e internacional, en matèries artístiques, d’espectacles i de 
drets d’autor.

| Conèixer la economia, gestió, comptabilitat, estratègies de 
mercat i recursos humans.

| Disposar d’eines per analitzar el context sociocultural amb la 
finalitat de poder adequar la gestió de l’activitat musical al 
moment social, cultural, històric i tecnològic en que es viu.

| Conèixer i tenir un criteri format sobre el moment present  
de la indústria musical i els seus reptes, per a poder formular 
propostes de gestió innovadores.



Més informació sobre el pla d’estudis,  
assignatures i equip docent a: 
tallerdemusics.com

PREU
445€/ASSIGNATURA

10% DE DESCOMPTE per a alumnes o alumni Taller de Músics ESEM, 
alumnes dels Cursos d’Orientació al Superior, ARC, SGAE i AIE.

MÉS INFORMACIÓ / INSCRIPCIONS
Per telèfon a la secretaria de l’ESEM, de 9h a 20h | t. 93 176 30 63
o per mail a superior@tallerdemusics.com

https://tallerdemusics.com/ca/superior

