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L’escola de música municipal, més enllà d’educar musicalment els alumnes que hi 
están matriculats, té com a missió ser un referent musical per al seu entorn més 
proper: les famílies, el barri, el districte, les escoles i més enllà, a la ciutat i el país. 
Per això l’EMM Can Ponsic fomenta l’afecció a la música a través de moltes 
activitats i concerts públics i participa en actes festius de la ciutat 
 
 
COL·LABORACIÓ DE L’EMM CAN PONSIC AMB EL DISTRICTE  
 

- Concerts d’alumnes a l’Espai Cultural Pere Pruna. 
        

- Col·laboració de grups d’alumnes o professors en actes diversos. 
 

- Concerts a centres de gent gran (casals d’avis, i altres institucions que ho 
demanen. 
 

- Tallers per a nadons 
 

- Participació de la Colla de música tradicional als actes de la Festa Major. 
 
COL·LABORACIÓ AMB ELS CENTRES EDUCATIUS DEL DISTRICTE 
 
Entenem que l’Escola de música, a més de la seva funció educativa d’infants i joves té 
l’obligació d’eixamplar el seu radi d’actuació amb un contacte actiu i continuat amb les 
escoles de règim general del seu entorn a través dels seus mestres especialistes de 
música. 
L’ARC música inicià aquest treball comú l’any 1992 com a contraprestació cultural al 
Districte, però també amb el convenciment que aquesta tasca possibilita i dinamitza un 
apropament important dels nens i nenes de les escoles cap el món de la música, alhora 
que permet a l’especialista de música (normalment únic a cada escola) trobar-se amb 
companys d’altres centres, intercanviar experiències i idees i fer projectes comuns, amb 
l’enriquiment personal i professional que això comporta i la incidència directa que això té 
en la seva labor educativa. 
És per aquests motius i en vista de l’avaluació que d’aquest treball s’ha fet des de les 
escoles, que l’escola municipal Can Ponsic dóna continuïtat a aquest treball comú, a 
través de les següents activitats 
 
 

- Direcció, organització i programació d’un seminari que reuneix cada mes una 
professora de Can Ponsic amb els mestres especialistes de música de les escoles 
públiques i algunes de concertades. 

- Audicions en viu a càrrec de músics professionals, alguns professors de Can 
Ponsic,  per als nens i nenes de primària d'aquestes escoles (de 3r a 6è). 
Aquestes audicions es preparen  i s’analitzen a posteriori amb els  mestres 
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 a les sessions de seminari. 
- Altres col·laboracions amb les escoles. 

 
- Activitats extraordinàries que s’han programat darrerament: 

 
 
Curs 2016-2017. Preparació i realització de l’adaptació de l’òpera Hänsel i Gretel de 
Humperdinck.  
 
Curs 2012-13. Preparació i realització de la cantata L’ocell daurat de Frederic Mompou.  
 
. 
COL·LABORACIÓ AMB ELS CENTRES D’EDUCACIÓ ESPECIAL 
 
La música constitueix un mitjà privilegiat per a l’educació i l’expressió de totes les 
persones i en particular les que tenen dificultats de comunicación, podent obtenir-ne 
beneficis únics. Per això oferim tallers dirigits especialment als alumnes de les escoles 
d’educació especial i als seus educadors. 
 
COL·LABORACIÓ AMB LES ESCOLES BRESSOL 
 
L’EMM Can Ponsic proporciona formació per als educadors de les escoles bressol 
municipal perquè tinguin més recursos a l’hora de fer servir la música en el seu treball 
diari. 
 
 

 


