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Can Ponsic és l’Escola Muncipal de Música del Districte de Sarrià - Sant Gervasi 

 

Tothom que viu a la ciutat, tant si és en un districte com en un altre, té les mateixes 

possibilitats d’accedir a qualsevol de les cinc escoles municipals. 

L’escola la gestiona la Fundació L’Arc Música, entitat capdavantera en la renovació de 

l’educació musical del país que va ser fundada l’any 1967 per Maria Dolors Bonal i altres 

companys com a escola de música, arts plàstiques i teatre.  

Actualment la Fundació L’Arc, a més de Can Ponsic també està al capdavant de Xamfrà, centre 

de música i escena per la inclusió social a través de les arts al barri del Raval, gestiona 

EducArts que forma part del Pla de Barris i porta la música a les escoles de Zona Nord i Ciutat 

Meridiana i també El Teler de Música, centre de recursos d’educació musical online. 

Qui vol accedir a Can Ponsic, ha de fer una preinscripció. Les dates s’anuncien a la pàgina web 

de l’escola. Com que la demanda sempre és més gran que l’oferta de places, la selecció dels 

nens i nenes d’entre 5 i 7 anys es fa a través d’un sorteig. 

A partir de 8 anys, si els alumnes no tenen encara coneixements de llenguatge musical o 

d’algun instrument, poden accedir només a determinades seccions de l’escola. L’accés a la 

resta de grups és a través d’una prova per saber què saben i a quin grup es poden adaptar. 

Un cop dins de l’escola, no fem exàmens ni proves de cap tipus i els alumnes no fan primer, 

segon ni tercer. Els professors els agrupem de la manera que ens sembla més convenient, 

aproximadament per edats, sobretot quan són més petits i de manera més flexible quan són 

més grans. 

Els alumnes poden seguir a Can Ponsic fins a l’edat adulta i formar part de grups de cambra, 

de l’orquestra jove o d’alguna de les tres corals d’adults que hi ha a l’escola però els que 

tenen interès en una formació professionalitzadora, a partir de dotze anys i d’un determinat 

nivell, a través d’un examen poden entrar al Conservatori. 

La introducció a la música i a tots els seus elements és sempre a través de la vivència. Els 

alumnes canten, escolten, ballen, experimenten i participen en la música abans de començar 

a aprendre a llegir i escriure o abans d’aprendre el nom de qualsevol concepte.  

El repertori és un element clau en totes les etapes de la formació musical. Tant a les classes 

de llenguatge com a les de coral o d’instruments, fem música tradicional, catalana i d’altres  
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llocs i bona música d’autor de diferents estils i èpoques perquè els alumnes vagin fent-se-la 

seva i això els ajudi a anar formant el seu propi gust estètic. 

L’activitat col·lectiva, el cant coral, les orquestres, les colles de música tradicional i grups 

diversos que es formen dins de l’escola donen sentit i fan créixer  tota la música que anem 

aprenent . Fem molts projectes que inclouen alumnes de diferents àmbits.  

Fem audicions i concerts dins i fora de l’escola, participem  en festes tradicionals del districte i 

de la ciutat com festa major de Sarrià, Sant Antoni, Santa Eulàlia..., intercanvis amb altres 

grups de música del país o de l’estranger. 

L’escola té un banc d’instruments a disposició dels alumnes per facilitar els primers anys 

d’aprenentatge. 

A Can Ponsic hi ha tres branques de formació musical: la branca instrumental, la branca 

tradicional i la branca coral. Totes tres treballen amb uns mateixos principis educatius i es 

relacionen molt entre elles però si un alumne participa només  a una i rebrà una formació que 

tindrà sentit per ella mateixa. 

Branca instrumental 

Els nens i nenes de 5 i 6 anys vénen un dia a la setmana durant una hora i mitja (el curs vinent 

serà dimarts i dimecres de 2/4 de 6 a les 7) en grups de 15. Durant una hora fan iniciació 

musical a través del cant i la cançó, l’escolta, el moviment per anar-se familiaritzant amb els 

diversos elements de la música i durant mitja hora fan cant coral per treballar la veu, 

acostumar-se a cantar en grup i començar a formar-se un repertori de cançons. 

A 7 anys, l’horari s’allarga mitja hora setmanal més (de 2/4 de 6 a a 2/4 de 8). Al llarg de tot el 

curs, es fan tallers per conèixer els diferents instruments que oferim. La tria d’instrument la fa 

cada alumne segons les seves preferències amb l’orientació dels professors i segons la 

disponibilitat de places a l’escola per tal que les agrupacions quedin equilibrades. 

A 8 anys tots els alumnes de la comencen flauta de bec en petits grups i poden començar a 

tocar un altre instrument, sempre amb classes col·lectives, però també poden continuar fent 

música sense triar cap instrument que demani un compromís de treball a casa i volen venir 

poques hores a l’escola.  

Els dies que els alumnes hauran de venir a Can Ponsic van canviant al llarg dels anys i els 

anunciem sempre a final d’un curs per al següent.  
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Els instruments que oferim són: flauta de bec per a tots els alumnes, piano, violí, violoncel, 

flauta travessera, clarinet, oboè, viola de gamba, fagot barroc i clavicèmbal. 

Branca tradicional 

Des de la primera classe els alumnes formen part de la colla de música tradicional i al cap de 

dues setmanes ja surten a tocar al carrer formant part del la cercavila de la Festa major de 

Sarrià. 

El treball musical es fa sobretot de memòria. Treballem molt l’oïda i la intuïció. La lectura 

musical no és una prioritat però no s’exclou. 

Les classes de música tradicional són els dimecres.  

Els instruments tradicionals que oferim són: acordió diatònic, flabiol i tamborí i tarota. 

Branca coral 

El cant coral és molt present a tota l’escola. Formar part d’un cor és una gran manera de fer 

música que demana compromís d’assistència i atenció als assaigs setmanals i als concerts i 

altres activitats extraordinàries, però no demana treball a casa. 

A l’escola hi ha cinc cors:  
dos cors infantils, el de mitjans (nens i nenes de 7 a 9 anys) i el de grans (de 10 a 15 anys) 
i tres cors adults: el cor jove, el cor de dones i el cor mixt 
 
El cor infantil de mitjans assaja els dimecres de 5.30 a 6.30  
El cor infantil de grans assaja  els divendres de 5.30 a 7.30 

 

*      *     *     *    *   

 

Tant si han fet música durant molts anys com si no, els alumnes que han passat per Can Ponsic 

en guarden un bon record i la música els acompanya durant tota la vida.  

 

 

 

 


