
Professor superior de Música i artista pluridisciplinari, ha treballat en diferents
àmbits de l'artístic tant com creadora, intèrpret com a ensenyant.

Eva Mas Corbacho

www.evamasjhevva.com•
https://open.spotify.com/artist/1qyo39jXiQcmDKAKLm9sS9•

CONTACTE
17470

629734437

evamas1968@yahoo.es

APTITUDS
Domini avançat de Musescore,
Audicity, Power Point, Word,
Photosounder.

•

Matrícula d'Honor en
Modermjazzdance.

•

Professional en dansa flamenc.•
Grau Intermediate per la Royal
Academy de Londres en Dansa
clàssica.
Nivell mitjà en Dansa contemporània.

•

Professional en Khatak de l'Índia.•
Professional en Bon Odori dansi (
Dansa japonesa).

•

Professional en Dansa amb malabars
de foc.

•

Diploma en normativa de riscos
laborals.

•

Aplicació de coneixements de la
Dansa i del moviment en la formació
musical.

•

Estudis professionals en
Interpretació actoral.

•

Excel·lent comunicació oral i escrita•
Visió estratègica•
Adreça d'equips•
Innovació•
Iniciativa•
Capacitat de síntesi•

11/2021 - 01/2022

10/2017 - 06/2020

05/2000 - 06/2020

10/2019 - 03/2020

Investigadora, compositora i creadora
Generalitat de Catalunya departament de Cultura - catalunya

Directora i mestra
EDEM escénics - Roses, Catalunya

Pianista
Realizaciones Artísticas Aravaca, s.l Ibiza - Eivissa, Baleares
Pianista per Hotels

Professora de piano
Conservatori superior de Música Isaac Albéniz - Girona, Catalunya

EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL

"Nous patrons creatius a partir del fenomen de la sinestèsia". Recerca
pictòrica i musical sobre els nous processos de creació possibles a partir del
fenomen de la condició cognitiva de la sinestèsia gràcies a la Beca per a la
recerca i la innovació en els àmbits de les arts visuals, de l'arquitectura i el
disseny, de les arts escèniques, de la música i del pensament (L'objecte
d'aquestes bases és promoure el treball individual d'una persona física o
agrupacions de persones físiques sense personalitat jurídica en un projecte
de recerca, recerca, experimentació o creació, que afavoreixi el coneixement
i el desenvolupament).

•

Creació de diverses obres pictòriques a partir d'obres musicals de
l'impresionisme musical i paral·lelament composicions musicals a partir de
quadres i fotografies en aplicació dels patrons creatius establerts, així com
la publicació de la investigació realitzada: https://www.amazon.es
/dp/B0B2MYPS44

•

Formació en piano, llenguatge musical, harmonia musical, cant.•
Ús d'estratègies de pedagogia musical per a facilitar el desenvolupament
creatiu.

•

Elaboració de material didàctic propi per a donar suport a les classes.•
Relació cordial amb les famílies i informació regular sobre l'evolució dels
seus fills.

•

Ensenyament de continguts musicals.•
Ensenyament de tècniques de cant.•
Adaptació de l'ensenyament a les capacitats de l'alumne.•
A càrrec d'impartir classes de tots nivells, inclosos postgraus, oposicions,
concursos i proves d'accés a conservatoris.

•



Presa de decisions•
Habilitats pedagògiques•
Estratègies creatives•

10/2014 - 06/2017

10/2011 - 06/2013

10/2010 - 12/2011

10/2008 - 06/2010

06/1998 - 07/1998

10/1997 - 06/1998

07/1997 - 07/1997

10/1996 - 12/1996

02/1994 - 08/1995

07/1992 - 07/1992

02/1992 - 06/1992

Directora i mestra
Estudi d'arts Eva Mas - Figueres, Catalunya

Pianista acompanyant
Escola ContClass - Girona, Catalunya
Panista de les classes regulars de Dansa contemporania i Clàssic.

Pianista acompanyant
Escola municipal de Dansa de Celrá - Celrá, Catalunya

Professor de Piano
Escola de Música del Casino Menestral - Figueres, Catalunya

Compositora
ONG F.I.C.A.T - Barcelona, Catalunya
Obra : "Polifónica"
Registre : nº 26807
Espectacle : "Natura non fugit"

Professor de música
Estudi de Música Harmonia - Barcelona, Catalunya

Professora de canto coral
I Congreso de cultura catalana - Barcelona, Catalunya

Professor de musica
Escuela de Música Allegretto - Barcelona, Catalunya
Classes de piano, llenguatge musical i harmonia..

Pianista i teclista
Correflok - Barcelona, Catalunya

Pianista
Hotel Arts Villa Olimpica - Barcelona, Catalunya

Pianista

Impartició de nocions bàsiques de piano i tècniques avançades a estudiants
de grau superior.

•

Ús de diversos enfocaments per a desenvolupar la tècnica pianística, com la
iniciació, la tècnica o la improvisació tonal.

•

Desenvolupament de la musicalitat i la transmissió dels sentiments a través
del cos i les mans tocant una peça.
Ús de dinàmiques de classe basades en objectius consensuats i adaptades a
tots els nivells.Impartició de nocions bàsiques de piano i tècniques
avançades a estudiants de grau superior.

•

Ús de diversos enfocaments per a desenvolupar la tècnica pianística, com la
iniciació, la tècnica o la improvisació tonal.

•

Desenvolupament de la musicalitat i la transmissió dels sentiments a través
del cos i les mans tocant una peça.

•

Ús de dinàmiques de classe basades en objectius consensuats i adaptades a
tots els nivells.Impartició de nocions bàsiques de piano i tècniques
avançades a estudiants de grau superior.

•

Ús de diversos enfocaments per a desenvolupar la tècnica pianística, com la
iniciació, la tècnica o la improvisació tonal.

•

Desenvolupament de la musicalitat i la transmissió dels sentiments a través
del cos i les mans tocant una peça.

•

Ús de dinàmiques de classe basades en objectius consensuats i adaptades a
tots els nivells.

•



10/1988 - 06/1989

06/1987 - 07/1987

Braseria Rias de Galicia - Barcelona, Catalunya

Professor de Música
Colegio Abad Oliba - Barcelona, Catalunya

Compositora
Giro films - Girona, Catalunya
Composició de la banda sonora de la película " El teatre museo Dalí es tanca a
les set"

OTRAS FORMACIONES EN MUSICA

- Estudios privados de Piano con Pere Vallrribera, cursos VI,VII i VIII .
- 1989 a 1990 formación en tècnica pianística con Ludovica Mosca .
- 1996 Canto con Anna Maria Ribas
- 1997 Canto con Peter Album
- 1998 “música de cámara” con Peter Mac Hught y Naomi Oliphan.
- 1990 “nuevas tecnologías musicales”.
- 1990 “música de cámara” con Patricia Tao.
- piano Jazz con Francesc Burrull.
- 1990 XVIII pedagogía musical Dalcroze. Institut de pedagogía musical y
rítmica Dalcroze de Barcelona.
- 1991“Expressión rítmica método Jaques-Dalcroze en educación infantil”.

ÉXITS PROFESSIONALS
Premi de direcció teatral per la Generalitat de Catalunya en la Campanya “El
país a l'*Escola”

•

Accèssit de direcció coral en el concurs “Sons i cançons”.•

AFILIACIONS
Miembro de la Asociación de intérpretes y ejecutantes desde 1996.•
Miembro de la asociación general de autores de España desde 1987.•
Ha sido miembro de la Asociación de actores y directores de Catalunya.•
Ha sido miembro de la Asociación de profesionales de la Danza de
Catalunya.

•

Ha sido miembro del consejo internacional de las Artes de la Unesco.•

IDIOMES
Español, Catalán: Idioma nativo

B2Ingles:

Intermedio avanzado

A1Frances:

Principiante

B2Italiano:

Intermedio avanzado

A1Japonés:

Principiante

FORMACIÓ
2000 Grado Profesor superior de Música. Conservatorio superior municipal
de Música de Barcelona. Solfeo, teoría de la Música, acompañamiento y
transposición.

•

1994 Grado medio en piano. Conservatorio superior de Música del liceo de
Barcelona.

•

Practicas de profesorado en el Conservatorio de Música del Liceo de
Barcelona ( dos años).

•



Institut Joan Llongueres Barcelona.
- 1991 “Didàctica del solfeo método Martenot, nivell I”. Escola d'Arts del Institut
Martenot .
- 1991 “XIX curs d'estiu de pedagogía musical i rìtmica Dalcroze” /
Improvisación al piano y método Orff-Wytack.
- 1992 "La programación de música en primaria basada en los conceptos
pedagógicos de Zoltan Kodaly”. Universidad Blanquerna Escola d'estiu 92. Pla
de Formació Permanent del Departament de Ensenyament de la Generalitat
de Catalunya.
- 1993 “la enseñanza de la música en el grado elemental” (LO.G.S.E). Formación
Permanente, Generalitat de Catalunya. C.S.M.L de Barcelona.
- Piano -jazz con Francesc Burrull en Aula Montornés. Barcelona.
- Estudios de harmonía musical moderna. Escola de música Rock and Jazz de
Barcelona.
- Combos con Victor de Diego. Taller de Músics de Barcelona
- 2012 Improvisación y composición con Aruan Ortiz. Estudi Internacional de
les Arts.
- 2011 Seminario de Blues y Boogie boggie amb Lluis Coloma. Estudi
Internacional de les Arts.

MASTER CLASS
- 1991 Master Class amb Alain Motard, en “Escola d'arts musicals Luthier” de
Barcelona .
- 1991 Master Class amb M.Gevers en “Escola d'arts musicals Luthier” de
Barcelona .
- 1989 Master Class amb Cecilio Tieles .


