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ELECTRO-MUSIC-MOB 
 Creació de música electrònica amb  

tauletes i telèfons

CURSOS 17-18 

MusikTic
Vila-real, 2-3 gener
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Objectius 

• Conèixer els conceptes bàsics 
de la música electrònica 

• Utilitzar els dispositius mòbils 
com única eina de creació 

• Crear temes propis 

• Fer música en directe 

• Guardar, exportar i compartir 
la música creada

Crear música sempre ha estat a l’abast 
de tothom (música popular) però 
requeria d’uns mínims coneixements o 
aptituds i una bona dosi d’imaginació i 
gràcia. 

Avui dia, gràcies a dispositius tan 
quotidians com els telèfons inteligents i 
tauletes (quasi tots disposem d’un o 
l’altre, o els dos) i unes determinades 
apps, moltes d’elles gratuïtes o realment 
assequibles, és encara més fàcil i 
intuitiu, sense treure per això mèrit al 
resultat final. Com en tot, a major 
destresa millor resultat. 

Aquest curs està pensant tant per qui 
busca distreure’s i plaer propi, com per 
qui vol compartir-ho amb els amics o les 
xarxes, com per qui es planteja 
dinamitzar i entretindre en festes 
privades o públiques, etc. Cadascú 
escull l’estil electrònic que més li 
interessa. La resta va venint. 

Si t’agrada la música i eres creatiu però 
no sabies com resoldre-ho no busques 
més excuses, fes música!

MusikTic és una organització orientada 
a la realització de formacions, cursos i 
tallers que tenen com objectiu la 
modernització tant a la creació com a 
l’ensenyament musical incorporant l’ús 
de les noves tecnologies.

Continguts 

• Conceptes: tempo, beats, loops, samples, 
arpegiadors, efectes, remix 

• Drum machines, instruments virtuals 

• Estructura dels temes 

• Live music (música en directe) 

• Gravació i exportació dels temes per compartir-los 

• Estils: house, hip-hop, funk, techno, trap, trance, 
dance, dubstep, future beat i molts més

Nivell bàsic

Remixlive

Snap 
by Reactable

MusicMakerJam

SoundtrapNodeBeat
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MusikTic

T: 606 284 812 
formacio@musiktic.org 


xavierpiquer.net/musiktic


      facebook    

      telegram  

      twitter       

      tumblr

      instagram

Xavier Piquer

Curs 

• Horari: de 10 a 13 h 

• Lloc: BUC, Avgda. Pius XII, 43, Vila-real 

• Adreçat a: persones amb inquietuds musicals i 
interès per la música electrònica, amb o sense 
estudis  

• Places limitades 

• Dispositius: tauletes i telèfons (iOS/Android)  
*Cal que els assistents porten el seu maquinari 

Inscripció 

• Omplir el formulari disponible a l’enllaç:  
Formulari d'inscripció 

• Preu: 25 € (si portes un amic 10% de descompte) 

• Pagament: ingrès bancari o transferència al 
compte: ES15 2100 8104 2602 0003 3275  
(indicar el nom de l’alumne en el conceptes

Col·labora:

Ajuntament
de Vila-real
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