Àgata Medalla i Teresa Malagarriga, Premis
d’Educació Musical de l’AEMCAT
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Les pedagogues Àgata Medalla i Teresa Malagarriga han estat guardonades amb els Premis d’Educació
Musical de l’Associació d’Ensenyants de Música de Catalunya (AEMCAT), atorgats a principi d’any. Ha estat
la segona edició d’aquests guardons de caràcter honoríﬁc que van néixer l’any 2012 coincidint amb el
desè aniversari de l’entitat i que inclouen dues modalitats: d’una banda, experiències, projectes i
activitats, i, d’altra banda, trajectòria professional.
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Els Premis AEMCAT volen reconèixer, tant les trajectòries professionals del professorat d’educació musical
en centres de primària i secundària de Catalunya, com també els aspectes més destacats i transcendents
del treball que duen a terme als centres educatius del país. És per això que els guardons tenen dues
modalitats. El guardó consta d’una serigraﬁa creada expressament per a l’ocasió per l’artista català Enric
Mas Barceló.
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Les guanyadores d’enguany han estat Àgata Medalla, en la modalitat d’experiències, projectes i activitats,
i Teresa Malagarriga en la modalitat de trajectòria professional. Àgata Medalla, de l’Escola Mestres
Montaña de Granollers, ha obtingut el guardó pel seu blog escolar Sonabloc i pel seu treball amb les TIC a
l’aula de música. I Teresa Malagarriga ha obtingut el premi per tota una vida dedicada a la didàctica
musical, cosa que l’ha convertit en un referent per a la comunitat educativa, no només en l’àrea de

música.
L’Associació d’Ensenyants de Música de Catalunya, AEMCAT, va néixer l’any 2002 amb l’objectiu de ser
un punt d’unió, de comunicació i d’intercanvi entre totes i tots els que treballen en el món de
l’ensenyament musical a les escoles i els instituts de Catalunya. Actualment aplega més de 500 socis i és
una de les entitats de mestres amb més associats del país. A més dels Premis AEMCAT, l’associació
organitza cada any altres propostes, com l’escola d’estiu d’educació musical, que el 2015 arribarà la
desena edició.
La cerimònia de lliurament dels Premis d’Educació AEMCAT va tenir lloc el 2 de gener passat a la sala 4 de
l’Auditori de Barcelona.

