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2.- Introducció 
La Memòria Anual recull el treball realitzat a l’escola durant el curs, les conclusions més rellevants 

de l’anàlisi i avaluació de la Programació General Anual i el seu grau d’assoliment, per tal de 

millorar la planificació de les necessitats del curs següent, així com millorar el funcionament de 

l’escola.  

Per elaborar-la, els diferents equips i comissions han realitzat la memòria de l’àmbit que són 

responsables juntament amb l’Equip Directiu. S’han elaborat les propostes de millora per al proper 

curs.  

El Consell Escolar i el Claustre de l’Escola Municipal de Música Can Fargues ha fet una valoració 

positiva de les actuacions que s’han pogut realitzar durant el curs 2019-2020, tot i el confinament 

des del mes de març degut a la pandèmia del covid-19. 
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3.- Valoració dels objectius 
La valoració dels objectius s’ha fet a partir dels resultats obtinguts i aportats pels diferents 

indicadors d’assoliment. Cada un d’aquests indicadors aporten informació rellevant del grau en que 

les diferents actuacions han contribuït a l’èxit de l’objectiu per al qual s’havien definit. 

Objectiu Actuacions Indicadors d’avaluació 
Assoliment de 
l’indicador 

Obj.1.- 
RELACIÓ AMB L’ENTORN: 
“Activitats i projectes dins i 
fora de l’escola” 
  

Act.1.1.- 
*Promocionar les activitats 
que es realitzen al Centre 
 
 Mantenir web actualitzada 
 
Fer difusió de les activitats 
als mitjans ( districte, casals, 
entitats, btv) 

Ind.1.1.1.-    
Canals de Promoció utilitzats:   
Web EMMCF 
Tauler d’anuncis EMMCF   
 Mail EMMCF 
Mail coordinadora cultural 
Butlletí  Districte Horta Guinardó 
Casal Can Travi   
Casal Font d’en Fargues 
Espai. Jove Boca Nord 
Betevé Notícies 73 anual 
Districte Horta Guinardó  

- Jordi Villar 
- Maribel Marin 

 
Ind.1.2.1 
Per quines Activitats s’utilitza cada 
canal  
En relació a l’alumnat de 4 a 
18anys 
 
Web EMMCF 
Tauler d’anuncis EMMCF   
Mail EMMCF 
Mail coordinadora cultural 

- Anem a concert 
- Concert  Santa Cecília 
- Concerts a la Torre 
- Setmana Concerts mim   
- Setmana concerts 

agrupacions i corals   
- Concerts Can Travi 
- Concerts Casal Font d’en 

Fargues 
- Concerts Boca Nord 
- A la Marató Tv3 
- Jocs Florals Districte 

Casal Can Travi 
- Concert Guitarres 

desembre 
Casal Font d’en Fargues 

- Concert corals 
desembre 

- Concerts a la fresca 
Espai. Jove Boca Nord 

- Concert de combos 
 
En relació a l’alumnat de mes de 
18 anys 
Web EMMCF 
Tauler d’anuncis EMMCF   
Mail EMMCF 
Mail coordinadora cultural 

   
En relació a l’alumnat de 4 a 
18 anys  
Nombre d’ informacións per 
activitat i canal utilitzat 
Anem a concert 
2 Mail EMMCF  
4 Mail coordinadora cultural 
 
Concert  Santa Cecília 
2 Mail EMMCF  
4 Mail coordinadora cultural 
1 Tauler d’anuncis EMMCF   
 
Concerts a la Torre 
1 Mail coordinadora cultural 
1 Tauler d’anuncis EMMCF   
 
Setmana Concerts mim   
2 Mail EMMCF  
4 Mail coordinadora cultural 
1 Tauler d’anuncis EMMCF 
1 Mail professor tutor   
 
Setmana concerts 
agrupacions i corals   
1 Web EMMCF 
2 Mail EMMCF  
8  Mail coordinadora cultural 
1 Tauler d’anuncis EMMCF 
1 Mail professor tutor   
 
Concerts Can Travi 
1 Web EMMCF 
2 Mail EMMCF  
8  Mail coordinadora cultural 
1 Tauler d’anuncis EMMCF 
1 Mail professor tutor   
 
Concerts corals al Casal Font 
d’en Fargues 
2 Mail EMMCF  
8  Mail coordinadora cultural 
1 Tauler d’anuncis EMMCF 
1 Tauler d’anuncis del Casal 
Font d’en Fargues 
1 Mail professor tutor   
A la Marató Tv3 
 
Concert Guitarres al Casal 
Can Travi 
2 Mail EMMCF  
2  Mail coordinadora cultural 
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Butlletí  Districte Horta Guinardó 
- Tallers adults 

 
 
En relació a persones fora del 
centre 
 
Web EMMCF 
Tauler d’anuncis EMMCF   
Butlletí  Districte Horta Guinardó 

- Els concerts dels dijous 
 
Web EMMCF 
Tauler d’anuncis EMMCF   
Districte Horta Guinardó   
Betevé Notícies 73 anual 

- Visites al patrimoni 
 

1 Tauler d’anuncis EMMCF 
1 Tauler d’anuncis del Casal 
Can Travi 
1 Mail professor tutor   
A la Marató Tv3 
1 Tauler d’anuncis EMMCF 
1  Mail coordinadora cultural 
... Mail Professor tutor 
 
Resta d’activitats 
CANCEL.LAT 
  
En relació a l’alumnat de mes 
de 18 anys 
 
Tallers adults 
1 Tauler d’anuncis EMMCF 
2 Butlletí  Districte Horta   
Guinardó 
10  Mail coordinadora 
cultural 
 
S’ha fet difusió a traves del 
Districte Horta Guinardó a 
 Casals de barri 
Associació de veïns 
 
En relació a persones fora 
del centre 
Els concerts dels dijous 
6 Web EMMCF   
6 Tauler d’anuncis EMMCF 
6 Butlletí Districte Horta 
Guinardó   
10  Mail coordinadora 
cultural 
 
Visites al patrimoni 
6 Web EMMCF   
6 Tauler d’anuncis EMMCF 
6 Butlletí Districte Horta 
Guinardó   
10  Mail coordinadora 
cultural 
 
1 Betevé Notícies 73 anual 
 

Act.1.2.- 
*Mostrar el Centre a la 
comunitat.  
 
Mantenir la jornada de 

portes obertes. 
 
Mantenir les visites guiades 
al Patrimoni del centre cada 

més. 
 
 

Ind.1.2.1.-    
 Portes obertes      
9 maig 2020 de 10.30 a 14.00 
S’ha penjat a la web e l’escola un 
document explicatiu amb la 
jornada de portes obertes de 
forma virtual 
 
Ind.1.2.2.-    
 
Visites al patrimoni /una mensual  
Vistes fetes: 6  
Visites cancel.lades pel covid 3 
Comunicat web mensual 
 

Portes obertes         
CANCEL.LAT  
Visites al patrimoni 
Assistència per visita  
Octubre / 0 
Novembre/ 5 
Desembre /3    J. Termes   
BTV 
Gener/ 80 
Febrer /60 
Març  /60 
Abril / CANCEL.LAT  
Maig / CANCEL.LAT  
Juny / CANCEL.LAT  
 
TOTAL  148 persones 
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Act.1.3.- 
*Potenciar les relacions amb 
les famílies, entitats i centres 
educatius i culturals del barri 

i de la ciutat. 
 
Promoure activitats amb 
projecció social i inclusiva 
organitzades pel Centre 
 
Col·laborar amb entitats del 
barri i serveis externs. 

Ind.1.3.1.-    
Activitas amb Escoles Especials 
 
Audició vent metall 
8 novembre  10.00h  
 
 Audició  piano i percu corporal 
Data: 27 de gener  10.00h   
Participa:EE Mare de deu de 
Montserrat i CEE Ginesta 
No Alumnes: 24 alumnes 
 
Jornada inclusiva  CANCEL.LAT 
Data: 28 de març  10.00 a 12.30h   
  
 
   
Música als dibuixos animats 
CANCEL.LAT  
Data: 28 d’abril 11.15h 
  
 
Han patriciat 
Un Total de 44 alumnes 
(La previsió era de 96 Alumnes que 
no  han pogut realitzar      
 
Ind.1.3.2 
 

Audició vent metall 
TOTAL 2 escoles 
TOTAL  20 alumnes 
 
Audició  piano i percussió 
corporal 
TOTAL 2 escoles 
TOTAL  24 alumnes  
 
Jornada inclusiva  
CANCEL.LAT 
TOTAL 2 escoles 
TOTAL  28 alumnes  
 
 
 
 
Música als dibuixos animats 
CANCEL.LAT 
TOTAL 2 escoles 
TOTAL  24 alumnes  
 
 
No han pogut participar  
Degut a les sessions 
cancel·lades pel covid    
TOTAL 52 alumnes       
 
  
 
 

Act.1.4.- 
*Promoure activitats per 
infants del Districte de 2 a 16 
anys. 
 
Dotar als mestres de 
recursos teòrics i pràctics a 
l’hora de treballar les 
cançons amb els alumnes 
 

Ind.1.4.1 
Audició “Piano i percussió 
corporal” 
17 octubre     
27 gener       
9 març   
12 març 9.30 i 11.15  CANCEL.LAT 
 
Audició “Flautes de bec” 
22 d’octubre  
5 febrer     
  
Audició “Vent Metall” 
8 de novembre a les 11.15  
16 de gener 

  
Audició “ Música als dibuixos 
animats” 
20 de novembre  
28 d’Abril         CANCEL.LAT  
 
Audició “Descobrim el Jazz” 
28 de gener  
 
Audició “Instruments de 
percussió” 
29 de gener   
4 de març 

                                     
“Què cantem”   
24 i 25 de març  

Audició “Piano i percussió 
corporal” 
TOTAL 6 escoles 
TOTAL  327  alumnes   
  
Audició “Flautes de bec” 
TOTAL 3 escoles 
TOTAL  75  alumnes   
 
Audició “Vent Metall” 
TOTAL 4 escoles 
TOTAL  123 Alumnes 
 
Audició “ Música als dibuixos 
animats” 
TOTAL 4 escoles 
TOTAL  165 Alumnes 
 
Audició “Descobrim el Jazz” 
TOTAL 4 escoles 
TOTAL  120 Alumnes 
 
Audició “Instruments de 
percussió” 
TOTAL 3 escoles 
TOTAL  75  Alumnes 
 
CANCEL.LAT 
“Què cantem”   
TOTAL 11 escoles 
TOTAL  365  Alumnes 
 
CANCEL.LAT 
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Audicions Tocasons del Bosc per 
Escoles Bressol 
23, 24 i 30 de març  
 
  
Audicions Tocasons del Bosc per 
Associació de mares de dia Llars de 
criança                                                                
31 de març a les 10.00h   
 
  
  
Ind.1.4.2 
 Formació mestres bressol 
Tocasons del Bosc 
17 octubre de 15.00 a 16.30 
  
Formació  mestres “Que Cantem”    
15 gener de 9.00 a 13.30   
13 Febrer de 9.00 a 14.00   
28 de gener de 10.00 a 13.00 
Gravació de la cantata amb 
instruments de corda 

Audicions Tocasons del Bosc 
per Escoles Bressol 
TOTAL 14 escoles 
TOTAL  501 alumnes   
  
CANCEL.LAT 
 Audicions Tocasons del Bosc 
per Associació de mares de 
dia Llars de criança                                                                
d’alumnat 
TOTAL 80 alumnes   
 
No han pogut participar  
Degut a les sessions 
cancel·lades pel covid    
TOTAL 1122  alumnes       
 
  
Formació mestres bressol  
Participació  
TOTAL 14 escoles 
TOTAL  15 mestres 
 
  
Formació  mestres “Que 
Cantem”   
Participació   
TOTAL 11  escoles  
TOTAL 11 mestres      
                                                   

Act.1.5.- 
*Promoure els instruments 
de corda en la cantata amb 
les escoles de primària del 
Districte 
 
Fer la formació específica al 
professorat de com dirigir i 
treballar la cantata 
 
  
 

Ind.1.5.1 
Per promoure instruments de 
corda 
 
Gravació de la cantata pels mestres 
amb viola i violoncel 
28 de gener de 10.00 a 13.00 
 
Formació  mestres “Que Cantem”    
15 gener de 9.00 a 13.30   
13 Febrer de 9.00 a 14.00 
  
Concerts  amb alumnat 
24 i 25 de març  i dos passis en 
cada concert. 

Participació Formació      
TOTAL 11  escoles  
TOTAL 11 mestres      
 
 
 
CANCEL.LAT 
Instruments de corda  
Participació prevista 
d’alumnat 
11 escoles 
11mestres   
TOTAL  356 alumnes 

 
 
VALORACIÓ DE L’OBJECTIU 
A partir de les dades aportades pels indicadors s’ha fet una valoració general de l’assoliment de 
l’objectiu 

 El centre s’ha fet present en diferents activitats musicals del municipi fet que suposa un 
pas endavant que fa visible el centre i facilita que l’alumnat de l’escola enriqueixi amb 
l’oferta cultural local. 

 Es constata una valoració positiva tant de la comunicació a l’alumnat de diferents 
propostes musicals així com la resposta favorable i la participació tant dels estudiants com 
de dels seves famílies i el professorat. 

PROPOSTES DE MILLORA: Caldria informar a la pàgina web de totes les activitats que es fan, no només com a notícia passada, sinó 
també com a calendari a seguir. Cal treballar en com s’anuncia cada una d’aquestes activitats i crear un format per a cada una d’elles. 
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Objectiu Actuacions Indicadors d’avaluació 
Assoliment de 
l’indicador 

Obj.1.- 
AFAVORIR L’APRENENTATGE 
COMPETENCIAL:  
Projecte MOZART’S 
 

Act.1.1.- 
*Participar en l’elaboració i el 
muntatge del projecte. 
 
*Organitzar i elaborar i 
coordinar les col·laboracions i 
activitats amb les altres 
entitats que participen al 
projecte.  
 
*Organitzar la setmana 
cultural amb totes les 
activitats del projecte Mozart. 
 
*Organitzar el Concert de  
final de Projecte el juny. 
 
Responsables: Direcció i 
Coordinació Cultural. 
Temporització: Tot el curs. 

Ind.1.1.1.- 
Participació  
l’EMMCF  
Tot l’alumnat       
 IES DEIÀ 
10 Alumnes de l’Aula de 
Disney superior del   
Institut d’estudis  fotogràfics 
de Catalunya 
4 alumnes de fotografia 
Escola de dansa La Galeria 
6 alumnes de dansa Jazz 
Escola de dibuix del blau al 
groc 
Sense concretar 
Escola d’hostaleria Sinaí 
Sense concretar 
 
 Ind.1.1.2.- 
S’ha organitzat la 
col·laboració amb 5 centres 
IES Deià  
Institut d’estudis  fotogràfics 
de Catalunya 
Escola de dansa la galeria 
Escola de dibuix del blau al 
groc 
Escola d’hostaleria Sinaí 
 
Ind.1.1.3.- 
Dins la Setmana cultural 
s’han programat 21 concerts 
A càrrec de 29 agrupacions 
 
Ind.1.1.4.- 
Concert fi curs 
12 de juny a les 20.00 Dins el 
cicle Música als Parcs 
 
Qui i participa 
Banda i Orquestra de EMMCF 
Cor jove i adults EMMCF 
Cantant Solista Invitada 
  

  CANCEL:LAT 
 

Act.1.2.- 
 *Conèixer la vida i obres més 
destacades del músic Mozart. 
 
*Elaborar kahoods i pòsters  
sobre Mozart. 
 
*Elaborar un dossier amb 
informacions, obres, 
audicions i fitxes de treball 
per l’alumnat de llenguatge 
musical. 
 
*Seleccionar i adaptar el 
repertori per les corals de 8 i 
9 anys. 
 

Ind 1.2.1.- 
S’ha organitzat i muntat el 
projecte Mozart virtual amb 
totes les activitats fetes pels 
alumnes de 4 fins a 18 anys de 
l’escola. 
 

 A partir de febrer vam 
començar a treballar sobre la 
vida i obres de Mozart. 
 
Durant el confinament vam 
continuar la feina elaborant 
kahoods, audicions i 
propostes a l’entorn de 
Mozart. 
 
El resultat va ser el Projecte 
Mozart virtual 
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Responsables: Departament 
de Llenguatge Musical i cor. 
Temporització: Tot el curs. 

 
 
 
 
 

Act.1.3.- 
 
*Col·laborar amb altres 
formacions instrumentals 
d’altres centres musicals 
 
*Col·laborar amb les escoles 
d’arts que participen en el 
nostre Projecte. 
 
*Interpretar obres de Mozart 
*Buscar repertori, adaptar-lo i 
fer els arranjaments 
corresponents per a totes a 
les agrupacions de l’escola.  
 
*Organitzar petites cambres 
entre Departaments per 
interpretar Mozart en format 
més íntim a la Torre.  
 
*Treballar al costat d’altres 
disciplines. 
Responsables: Departaments 
de clàssic, Modern i 
instruments 
 
Temporització: Tot el curs 

 
Ind.1.3.1.- 
1 Col·laboració 
Conjunt de guitarres i Flautes 
de bec SIMBIOSI de EMMSA 
  
 Ind.1.3.2.- 
3 col·laboracions 
IES DEIÀ  
INSTITUT D’ESTUDIS  
FOTOGRÀFICS DE CATALUNYA 
ESCOLA DE DIBUIX DEL BLAU 
AL GROC 
 
Ind.1.3.3.- 
S’han fet: 
73 arranjaments  per 29 
agrupacions  
Ind.1.3.4.- 
S’han organitzat  
6  grups de cambra 
 
Han participat 7 Aules 
d’Instruments: 
Flauta travessera 
Flauta de bec 
Piano 
Guitarra 
Violí 
Viola 
Clarinet 
 
Han participat 16 alumnes 
 
Ind.1.3.5.- 
 2 col·laboracions 
ESCOLA DE DANSA LA 
GALERIA 
ESCOLA D’HOSTELERIA SINAÍ 
 
Han participat 3 Agrupacions 
: 
Piano 
Guitarra 
Orquestra 
 

  
 
 CANCEL:LAT 
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4.- Valoració dels projectes, activitats, tallers i col·laboracions que 

s’han realitzat durant el curs 19/20 
Presentem els resultats de tots els projectes, activitats, tallers i col·laboracions que vam organitzar 

com a centre el curs 19/20. Comprovareu que molts es van cancel·lar per la pandèmia del Covid-19. 

Els presentem organitzats per colors, per diferenciar quin son els projectes, quins son els tallers... 

etc, i presentem cada proposta fent una petita descripció de l’activitat, qui ho organitza, qui son els 

responsables, quins objectius es proposen, en quines dates es realitza, a quin públic va dirigit i 

quina ha sigut la assistència. Finalment acabem amb les valoracions i les propostes de millora, 

elements que ens ajudaran a constituir la base dels futurs objectius per al curs vinent. 

 

 

 

 

VALORACIÓ DELS OBJECTIUS 
A partir de les dades aportades pels indicadors s’ha fet una valoració general de l’assoliment de 
l’objectiu 

 Degut a les activitats cancel·lades pel covid.no és possible valorar el grau d’assoliment. 

 Valorem molt positivament la feina feta a l’entorn de Mozart, durant el confinament. 
Això ens va permetre poder elaborar el projecte “Mozart virtual” amb la realització 
d’uns vídeos de l’alumnat tocant i cantant, i amb la realització també d’una pàgina web 
que vam crear per compartir tots els continguts treballats, i que van elaborar per 
aquest projecte, l’alumnat de 4 a 18 anys de l’escola. Els continguts de la pàgina web 
estan organitzats en quatre blocs: AGRUPACIONS, LLENGUATGE MUSICAL, MÚSICA I 
MOVIMENT I INSTRUMENTS. 
Agraïm moltíssim  als alumnes,  les  famílies i tot el professorat, l’esforç realitzat en el 
projecte, des de casa seva. 
L’enllaç d’aquest projecte virtual és el següent: 

www.projectemozart.com 
 

PROPOSTES: Pel curs vinent voldríem concloure el projecte Mozart amb la participació de totes o algunes de les escoles d’art que 
teníem programes per aquest projecte. 

http://www.projectemozart.com/
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COL.LABORACIONS AMB EL DISTRICTE  
 2019-2020 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 

El festival 48h Open House BCN 
Dissabte 26 d’Octubre   

Organitza Open House BCN i Eulàlia Valls Coordinadora cultural de l’EMM Can 
Fargues 

Activitat El dissabte 26 d’octubre, de 10.00 a 14.00h, l’edifici de l’EMM Can 
Fargues ha participat a la novena edició del festival d’arquitectura 48h 
Open House Barcelona. Aquesta és la principal cita de la ciutat de 
Barcelona amb l’arquitectura,  es   una jornada de  portes obertes a més de 
200 edificis de la ciutat de Barcelona.   

Objectius L’objectiu del festival, és explicar l’arquitectura de la ciutat de forma 
transversal a la societat, valorant-la com un bé que ens envolta, i 
estimulant el seu coneixement i respecte. Malgrat néixer amb vocació 
identitària i d’implantació territorial a la ciutat, té com a referents i forma 
part de la xarxa internacional openhouseworldwide.org, essent “London 
Open House” el fundador.  

Dates Dissabte 26  d’Octubre 10.00 a 14.00 

Responsables  Associació cultural 48h Open House Barcelona i EMM Can Fargues 

Públic 
implicat  

Ciutadans i ciutadanes de Barcelona    

Assistència 55 persones 

Propostes de 
millora 

Des de L’EMM Can Fargues no tenim cap proposta    
     

Valoració  Tot  i el bon temps, hi va haver molt poca afluència de gent respecte els altres anys 
150  persones 2018-19   
210 persones 2017-18 

COL.LABORACIÓ AMB EL DISTRICTE 

COL.LABORACIÖ AMB ENTITATS DEL BARRI 

COL.LABORACIÓ AMB CRP i   
Projecte Formació de mestres   

Projecte Audicions 
Projecte Que cantem 

Projecte Toca-sons del bosc  
Projecte Escoles  Especials    

ELS CONCERTS DELS DIJOUS 

ACTIVITATS DE L’EMM CAN FARGUES DINS I FORA DE L’ESCOLA 

ACTIVITATS  D’ESTIU AMB ALUMNES DE DINS I FORA DE L’ESCOLA   

TALLERS ADULTS 
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ANEX   1 
COL.LABORACIONS AMB EL DISTRICTE  

2019-2020 
 
 
 
 
 
 
 

Visites al patrimoni del barri. “Masia de Can Fargues” 
1er dijous d’octubre a febrer  

Organitza Districte d’Horta Guinardó amb Maribel Marín Roca, Tècnica de Turisme de 
Can Baró i la Font d’en Fargues i Eulàlia Valls Coordinadora cultural de l’EMM 
Can Fargues  

Activitat Donat que els veïns del barri de La Font d’en Fargues demanen poder visitar 

l‘antiga masia de Can fargues i actual EMMCF, des de l’Ajuntament de 

Barcelona es vol donar facilitats per poder visitar el que, des del S. XI, ha 

estat part del patrimoni de la ciutat. Per tal de fer compatibles les activitats 

de l’escola de música amb la programació de les visites es fa la següent 

proposta: 

Fer visites autoguiades a grups de com a màxim 15 persones 1 cop al mes  

 Prèviament s’ha de contactar amb l’escola via telefònica. 

A partir del 5 desembre les visites han estat guiades per l’ historiador i 

escriptor d’Horta Sr. Joan Termes.   
Objectius Donar resposta a la demana dels veïns, veïnes i entitats del barri Font d’en 

Fargues així com d’altres barris adjacents a poder visitar la Masia de Can 
Fargues   

Dates El primer dijous de mes. 
Horari de 10.00 a 13.00 
Dijous 3 d’octubre   
Dijous 7 de novembre   
Dijous 5 de desembre   
Dijous 9 de gener   
Dijous 6 de febrer   
Dijous 5 de març   
Dijous 2 d’abril   
Dijous 7 de maig   
Dijous 4 de juny   

Responsables Districte d’Horta – Guinardó: Maribel Marín Roca. Tècnica de Turisme, Can 
Baró i la Font d’en Fargues  
EMM Can Fargues: Eulàlia Valls i Lluis Llacer   

A partir del 5 desembre les visites han estat guiades per l’ historiador i 

escriptor d’Horta Sr. Joan Termes, i ha estat partir d’aquest moment que la 
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quantitat de públic participant ha doblat i triplicat el que havia estat 

l’habitual fins el moment.   
Públic 
implicat  

Han realitzat la visita  diferents públics, principalment els veïns del Districte 

Horta-Guinardó, i també d’altres barris de Barcelona   

Les edats han sigut  variades i sense limitacions tot i que la majoria de públic 

estava entre els 60 i 70 anys. 
Assistència Dijous 3 d’octubre   

Dijous 7 de novembre Maite Sillero 
- Asistents 5 persones 

Dijous 5 de desembre Visita guiada amb Joan Termes  
- Assistents Televisió BTV  i 3 persones 

Dijous 9 de gener  Visita guiada amb Joan Termes 
- Assistents  60 persones (3 grups) 

Dijous 6 de febrer   
- Assistents  80 persones (4 grups) 

Dijous 5 de març                                            Cancel.lat 
- Assistents    persones ( grups) 

Dijous 2 d’abril   
Dijous 7 de maig   
Dijous 4 de juny   

Propostes de 
millora 

A l’activitat s’han portat a terme totes les propostes de millora  
consensuades entre la tècnica de barri Maribel Marín Roca i la coordinadora 
cultural de l’Escola de Música Eulàlia Valls al finalitzar el curs al juliol 2019   
1.- Eliminació de la fitxa de sol·licitud de visita i substitució per una trucada 
d’avís previ: 93 639 53 77 

Horari de secretaria:  
Matí: Dilluns dimecres i divendres de 10 a 13 hores  
Tarda: De dilluns a divendres de 15 a 20 hores. 
 

2.- Reajustar el calendari a la demanda: 1r dijous de mes d’octubre 2019 a 
juny 2020. Horari de 10 a 13 hores, preferentment fins les 12 hores. 
3.- Registre de totes les persones visitants. 
4.- Millorar el percentatge de persones que complimenten l’enquesta final. 
Facilitar l’enquesta en el moment accés a la Escola i recollir-la a la sortida. 
 
Qüestionari de satisfacció de la visita. 
Majoritàriament Es demana que les visites continuïn   
    

Valoració Des de l’escola s’ha fet valoració molt positiva . Creiem que la Les visites per 
part de casals i entitats de gent gran a l’EMM Can Fargues, un any mes, han 
funcionat molt be gràcies a la presència de l’ historiador Joan Termes  que ha 
afegit valor, interès i reconeixement en aquesta visita.  
Valorem com a molt positiva la seva intervenció.  
No hem pogut registrar molts dels visitants ja que han preferit no donar la 
seva identitat. 
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Adjuntem el calendari de cara el curs vinent  
Calendari curs 2020 – 2021 
Primer dijous de mes de  11.00h a 12.30h 
Dijous 1 d’octubre   
Dijous 5 de novembre   
Dijous 3 de desembre   
Dijous 14 de gener   
Dijous 4 de febrer   
Dijous 4 de març   
Dijous 8 d’abril   
Dijous 6 de maig   
Dijous 10 de juny   
Dijous 14 de gener   
Dijous 4 de febrer   
Dijous 4 de març   
Dijous 8 d’abril   
Dijous 6 de maig   
Dijous 10 de juny   
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CANCEL.LAT 

 

COL.LABORACIONS AMB EL DISTRICTE  
 2019-2020 

                                         Jocs Florals d’Horta Guinardó       
       26 de Maig   

Organitza Districte d’Horta Guinardó Jordi Villar 
Coordinadora cultural EMMCF Eulàlia Valls  

Activitat Des del districte es demana a L’EMMCF de participar un any mes a l’entrega 
de premis dels jocs florals 2020.  
Des de l’EMM Can fargues ja es va programar des de  la primera reunió feta 
amb el districte la participació del quartet de musica moderna: 
Berta Tous saxo 
Mario Cervera piano 
Alba Torroella guitarra 
Andrea Jasanada veu  

Objectius Fer 3 intervencions musicals durant l’acte de l’entrega de premis dels Jocs 
florals del Districte d’Horta Guinardó.    

Dates Dissabte 26  d’Octubre 18.00 a 20.00  

Responsables Jordi Villar  Tècnic Educació i Infància 

Públic implicat       

Assistència   

Propostes de 
millora 

        

Valoració   
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ANEX 2  
 COL.LABORACIONS AMB EL DISTRICTE  

2019-2020 

Concerts a la fresca   
Divendres 3 i 10 de juliol     

Organitza Casal Font d’en Fargues  
Coordinadora cultural de l’EMM Can Fargues Eulàlia Valls. 

Activitat L’EMMCF  tenia programat combatre les càlides tardes d’estiu amb Concerts 
a la fresca programats pel  3 i 10 de Juliol  
Des del Casal Font d’en Fargues es proposen dues vetllades.  
El dia 3 de juliol cinema a la fresca. És projectarà el film francés Milou en 
mayo.  El dia 10, amb el conjunt Divide & Wenceslao i Nicarne Nipescao , una 
banda que no són ni músics ni humoristes, pero que són les dues coses, amb 
bona música en directe.   
Dos activitats gratuïtes, en un entorn molt bonic com és l’exterior de l’EMM 
Can fargues. 
Per tal de tirar endavant aquesta activitat s’han pres totes les mesures de 
prevenció respecte al covid que es demanen des de la generalitat. 
No ha estat possible com s’havia fet els darrers anys, la participació dels 
combos de l’EMMCF per l’etat de pandèmia del covid.      

Objectius Una vetllada de cinema a la fresca i de musica per la gent del barri     

Dates Divendres 3/07 a les 21.30 h CINEMA A LA FRESCA: 
https://forms.gle/vUJgrYzvyZNtheaQA 
 
Divendres 10/07 a les 20.30 h CONCERT A LA FRESCA: 
 https://forms.gle/Ve6gYiGvzaAwEZCQ6 

Responsables Casal Font d’en Fargues i  EMMCan Fargues   

Públic 
implicat  

Gent del Barri d’Horta Guinardó 

Assistència Cinema a la fresca, Milou en mayo 46 persones i 8 organitzadors 
Divide & Wenceslao i Nicarne Nipescao    46 persones i 8 organitzadors 

Propostes de 
millora 

  

Valoració Atenent a les circumstancies que es viuen amb Covid. Ha estat una molt 
bona notícia poder realitzar aquestes dues actuacions. 
Pel que fa al cinema a la fresca, malgrat que va ploure una miqueta, tothom 
va resistir, i les 54 que van venir van gaudir molt de la projecció en aquest 
jardinet tant bonic del barri.  

 

 

 

https://forms.gle/vUJgrYzvyZNtheaQA
https://forms.gle/Ve6gYiGvzaAwEZCQ6
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CANCEL.LAT   
COL.LABORACIONS AMB ALTRES ENTITATS  

2019-2020  
                                                   Toca-Sons del Bosc                           

Associació de mares de dia Llars de criança                                                              
www.llarsdecriança.cat 

31 de març     

Activitat:  Aquest és un projecte que neix a l’escola bressol amb la intenció de 
promoure una trobada entre llars d’infants i primer curs de parvulari, i que 
te com objectius proporcionar processos de recerca sonora , plàstica i 
sensorial en general.  
En aquesta ocasió Toca-Sons del Bosc anava dirigit a tots els infants que 
formen part de l’associació de mares de dia. A l’espectacle s’interpreten un 
seguit de  cançons que fan referència al tema de la Primavera, i  mitjançant 
les quals es presenten 5 instruments diferents: piano, flautes de bec, saxo, 
clarinet i contrabaix.  

Objectius: Fer arribar l’espectacle del TOCASONS a tots els infants del barri mes enllà de 
les escoles bressol municipals.   

Dates: 31 d’Abril a les 10.00h.   

Responsables: EMM Can Fargues, Montse Campderrós, Joan Soler i Eulàlia Valls amb  .  
Noemí Duran de l’Associació de mares de dia i Eulàlia Valls coordinadora 
cultural EMMCF. Montse Campderrós  MIM llenguatge musical i piano Joan 
Soler Saxo  i Eulàlia Valls flautes de bec 

Públic 
implicat : 

La previsió era de 80 persones  
56 nens i nenes 
24 pares i mares     

Assistència   

Propostes de 
millora 

   
 

Valoració   

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.llarsdecriança.cat/
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PROJECTES 2019/2020 

EMM CAN FARGUES/FORMACIÓ 
 Formació pels mestres d’escola bressol “Tocasons”   

17 d’octubre 
Activitat Des de l’EMMCF es fa una sessió de formació per els mestres de les escoles 

bressol enfocada a la conèixer i utilitzar nous recursos perquè els infants 
puguin aprendre les cançons i gaudir del joc musical que aporta el Tocasons.         

Objectius Dotar als mestres de recursos teòrics i pràctics a l’hora de treballar les cançons 
amb els alumnes i posada en comú sobre l’elaboració de la gravació de 
cançons.   
Fraseig i respiració 
Reconeixement dels instruments que es toquen 
La pulsació a traves del moviment corporal 
Dinàmiques de so i moviments corporals representatius 
Reconèixer pregunta resposta 

Dates 17 octubre de 15.00 a 16.30 

Responsables Montse Tarres, CRP Horta Guinardó i Eulàlia Valls coordinadora cultural 
EMMCF  Mestres de l’escola bressol i  EMM Can Fargues, Montse 
Campderrós  MIM llenguatge musical i piano i Eulàlia Valls flauta de bec 

Professorat 
implicat  

Escola bressol Harmonia 
Escola bressol  Albí 
Escola bressol  Font d’en Fargas 
Escola bressol Torrent d’en Melis  
Escola bressol Tres Turons 
Escola bressol Cargol 
Escola bressol Mare Nostrum 
Escola bressol Àngels Garriga 
Escola bressol Heura 
Escola bressol Valldaura 
Escola bressol St Genís 
Escola bressol Taxonera 
Escola bressol Mas Casanovas 
Escola bressol Escola del Mar 

Assistència Un total de 14 mestres 

Propostes de 
millora: 

Seguir amb el treball de formació, on es proporcionen recursos a traves del 
joc per treballar la música amb els infants    

Valoració  Des de L’EMMCF en fem una valoració molt positiva 
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PROJECTES 2019/2020 

EMM CAN FARGUES/FORMACIÓ 
Formació pels mestres de primària “Que Cantem” 

13 i 15 gener 
Activitat Des de l’EMMCF el Pianista Marc Garcia  fa dues sessions de formació pels 

mestres de primària. En aquestes dues sessions es pretén donar eines 
d’interpretació i direcció de cor a l’hora de treballar amb l’alumnat.          
També es proporciona als mestres la gravació de cada un dels arranjament 
per tal de que el professorat de les escoles en pugui disposar, i utilitzar-lo a 
l’aula com a eina útil i indispensable per fer una feina mes complerta amb 
l’alumnat. 
La gravació ha estat feta pels professors de L’EMMCF 
Marc Garcia, piano, Cristina Rodríguez, viola Horia Mihon, violoncel. 

Objectius Dotar als mestres de recursos teòrics i pràctics a l’hora de treballar les cançons 
amb els alumnes i posada en comú sobre l’elaboració de la gravació de 
cançons.   

Dates 15 gener de 9.00 a 13.30 1a sessió de formació 
13 Febrer de 9.00 a 14.00 2a sessió de formació 
28 de gener de 10.00 a 13.00 Gravació de la cantata amb:  
Marc Garcia, piano Cristina Rodriguez, viola Horia Mihon, violoncel 

Responsables Ester Serrat, CRP Horta Guinardó i Eulàlia Valls coordinadora cultural 
EMMCF  Mestres de l’escola bressol i  EMM Can Fargues, Marc Garcia Pianio 

Professorat 
implicat  

Nombre d’escoles: 11  
Mestres de música: 11.   

Assistència 11 Mestres  

Propostes de 
millora: 

S’ha valorat molt positivament la formació i es demana de continuar 
treballant amb els recursos pràctics de “Com dirigir” les corals per poder fer 
un treball de major qualitat amb l’alumnat.  

Valoració  Des de CRP es fa una valoració molt positiva de la formació. 
S’han dotat de recursos pràctics als mestres i en aquest sentit ha estat una 
ajuda molt directe a l’hora de treballar la cantata amb tot l’alumnat a les 
aules. 
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PROJECTES 2019/2020 

EMM CAN FARGUES/ESCOLA SECUNDARIA 
   

 
 
 
 
 

  
Audició “Piano i percussió corporal” 

17 d’octubre, 27 Gener, 9 i 12 de març 

Activitat Explicació de l’instrument, el piano, amb el suport d’àudio visual   
Percussió corporal ritmes i cançons   

Objectius  - Donar a conèixer el piano i diversos instruments de teclat de la família del 
piano com l’òrgan, el clau, la celesta, el hammond o el fender rhodes. 
- Aprendre una petita cançó, cantar-la conjuntament amb l’acompanyament 
de ritmes de percussió corporal apresos a la sessió. 
- Practicar en el piano, en petits grups d’alumnes, la cançó apresa. 
-Tocar de manera conjunta la cançó, tot l’alumnat i els professors, tant els 
que estan en els pianos, com els que toquen i realitzen la percussió corporal 
- Acostar la música de teclat a l’alumnat d’instituts del barri. 
- Acostar la música a l’alumnat d’instituts del barri. 
- Donar a conèixer l’escola municipal de música de Can Fargues a nens i 
nenes del barri. 

Dates 17 octubre a les 11.15   
27 gener a les 9.30     
9 març 9.30 i 10.45 Mas Casanovas 
12 març 9.30 i 11.15  CANCEL.LAT 

Responsables CRP Horta Guinardó i Eulàlia Valls coordinadora cultural EMMCF  
Núria Reboreda, professora de piano de  l’EMM Can Fargues 
Clara Lai, professora de piano i combos de  l’EMM Can Fargues . 

Alumnat 
implicat  

17 d’octubre     
50 alumnes 6è  Escola Taxonera  
27 Gener  
25 alumnes 6è Escola Angels Garriga      
9 març  
50 alumnes 5è/6è Escola Torrent d’ en Melis   
51 alumnes 5è/6è Escola Mas Casanovas 
12 març      CANCEL.LAT  
50 alumnes 6è Escola Baloo  
25 alumnes 5è Escola Parc  Guinardó  
51 alumnes  6è Torrent d’en Melis  
25 alumnes  6è Escola Parc  Guinardó 

Assistència Un total de 327 alumnes 
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Propostes de 
millora: 

Tenir en compte la manera de fer per tal de que els alumnes puguin 
veure/experimentar el mecanisme del piano de cua abans de l’explicació en 
els vídeos 
.També seria perfecte que els grups treballen, prèviament a la sessió, el 
funcionament del piano per així poder aprofitar més les sessions. 
. Intentar grups de 40 com a màxim. Seria perfecte 25 
Han tingut experiència de tocar 18 alumnes màxim, que no està malament, 
però si el grup es de 50 o més , es queden molts alumnes amb les ganes de 
experimentar i una mica desconnectats.  
. Buscar la manera de que els seus professors vinguin preparats per 
participar i ajudar a la part de la percussió i cançó, alguns ja ho feien però 
d’altres estaven una mica passius.   

Valoració  Creiem que és una combinació perfecte de teoria i pràctica conjunta. Els 
alumnes en una sessió treballen teòrica i pràcticament  continguts varis i 
variats. 
Valoració des de les escoles 
 tot i que va estar bé la participació de l’alumnat, si que varem trobar a faltar 
que les pianistes toquessin més elles de diferents manera, amb el piano, 
amb el teclat, a 4 mans, diferents estils, clàssics, jazz, modern,  van posar 
vídeos, però potser hagués estat millor en la mesura que fos possible música 
en directa tocada allà directament. 
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PROJECTES 2019/2020 
EMM CAN FARGUES/ESCOLA PRIMÀRIA 

 

  
 
 
 
 
 

Audició “Flautes de bec” 
22 d’octubre i 5 febrer 

Activitat Presentació de la Flauta de bec, i la seva família dins els diversos contexts 
històrics.  Descobrim de quina manera les necessitats musicals de cada 
època condicionen l’evolució de l’instrument tant pel que fa a la sonoritat 
com a la seva ergonomia.  
D’acord amb questa evolució també escoltem diverses peces representatives 
de l’època amb les flautes que sonaven a cada moment. 

Objectius Apropar la musica a les escoles del barri i districte. 
Conèixer les característiques de la flauta de bec tant pel que fa a la sonoritat 
com els aspectes tècnics i de funcionament.  
Conèixer la seva morfologia a traves de la seva l’evolució.   

Dates 22 d’octubre a les 10.00   
5 febrer a les 10.00    

Responsables CRP Horta Guinardó i Eulàlia Valls coordinadora cultural EMMCF i professora 
de flauta de bec de  l’EMM Can Fargues . 

Alumnat 
implicat  

22 d’octubre  
25 alumnes 4t  Parc del Guinardó   
5 febrer     
25 alumnes Escola Heura    
25 alumnes Escola Pau Casals   

Assistència Un total de 75 alumnes 

Propostes de 
millora: 

Incloure propostes d’activitat posteriors a l’audició relacionades amb el que 
han après. 

Valoració La valoració es molt positiva, l’alumnat ha estat molt receptiu i han fet 
moltes preguntes interessants respecte als instruments que han vist i la seva 
evolució.   
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PROJECTES 2019/2020 
EMM CAN FARGUES/ESCOLA PRIMÀRIA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Audició “Vent Metall” 
8 de novembre 

Activitat Descripció dels  instruments de vent metall.  
Trombó Trompa, Trompeta i Tuba 
Família a la que pertanyen   
Com produeixen el so  
Embocadura i la  vibració dels llavis a l’embocadura. 
Marc històric de cada instrument 

Objectius Apropar la musica a les escoles del barri i districte. 
Conèixer les característiques bàsiques dels instruments de vent-metall. 
Identificar les qualitats del so dels diferents instruments. 
Escoltar amb silenci i interès un concert en directe. 
Respectar les diferents peces i estils d’interpretació. 
Gaudir de l’espectacle assimilant nous continguts.  

Dates 8 de novembre a les 11.15  
16 de gener a les 10.00 i a les 11.15  

Responsables CRP Horta Guinardó i Eulàlia Valls coordinadora cultural EMMCF  
Antoni Josep Alburquerque, professor de trompeta i trompa l’EMM Can 
Fargues  

Alumnat 
implicat  

8 de novembre   
25 alumnes 3er Escola Angels Garriga   
25 alumnes 4t Escola Parc del Guinardó   
16 de gener   
48 alumnes  4t escola Torrent d’en Melis  
25 alumnes 3er Escola  Baloo         

Assistència  Un total de 123 Alumnes 

Propostes de 
millora 

Es podria fer com una mena de taller on els alumnes es poguessin construir 
un tub sonor i se´ls ensenyes a tocar, entre tots podríem fer una fanfàrria. 

Valoració Molt Bona 
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PROJECTES 2019/2020 
EMM CAN FARGUES/ESCOLA PRIMÀRIA 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

Audició “ Música als dibuixos animats” 
20 de novembre, 28 d’abril 

Activitat Veurem l’evolució des dels primers dibuixos animats i tires còmiques de 
Disney fins al Manga i l’animació i utilitzarem instruments damunt 
projeccions a mes de cantar cançons i escoltar bandes sonores.  

Objectius  Apropar la musica a les escoles del barri i districte. 
Donar a conèixer com s’utilitza la música per donar ,mes força a la imatge, a 
traves de l’evolució que ha tingut a les pel·lícules de dibuixos animats.   

Dates 20 de novembre a les 10.00 i 11.15  
28 d’abril a les 10.00    

Responsables CRP Horta Guinardó i Eulàlia Valls coordinadora cultural EMMCF  
Marc Garcia, professor de piano,llenguatge musical i repertorista de l’EMM 
Can Fargues  

Alumnat 
implicat  

20 de novembre  
50 alumnes 1er/2n Escola Mas Casanovas 
25 alumnes 2on Escola Heura 
40 alumnes 1er Escola El carmel 
25 alumnes 1er Escola Heura 
28 d’abril         CANCEL.LAT  
25 alumnes P5 Escola Heura             

Assistència  Un total de 165 Alumnes 

Propostes de 
millora 

    

Valoració  Excel·lent. Els grups van respectar i participar en l’activitat segons les 
expectatives. 
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PROJECTES 2019/2020 
EMM CAN FARGUES/ESCOLA PRIMÀRIA 

 
 

 
 
 
 

  
 

 Audició “Descobrim el Jazz” 
28 de gener 

Activitat  En aquesta audició fem un presentació dels instruments típics del jazz i en 
especial dels saxos, la flauta, la guitarra i el banjo. Veiem, a més a més les 
característiques principals de l’estil i fem un recorregut per la història 
d’aquest gènere.  

Objectius Difondre una idea positiva i profunda sobre el que és el jazz a partir de la 
descoberta de l’estil que permeti crear-hi interès. 

Dates  28 de gener a les 10.00h i a les 11.30 

Responsables CRP Horta Guinardó i Eulàlia Valls coordinadora cultural EMMCF  
Arnau Gil professor Guitarra Elèctrica i combos de  l’EMM Can Fatgues 
Joan Soler professor de Saxo de  l’EMM Can Fatgues 

Alumnat 
implicat  

28 de gener  
25 alumnes 5è  Escola Àngels Garriga  
50 alumnes 5è Escola El Carmel 
20 alumnes 6è Escola Heura  
25 alumnes 5è Escola Pau Casals 

Assistència Un total de 120 Alumnes 

Propostes de 
millora: 

   
 

Valoració    
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PROJECTES 2019/2020 
EMM CAN FARGUES/ESCOLA PRIMÀRIA 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Audició “Instruments de percussió” 
29 de gener i 4 de març 

Activitat Una demostració de tots els instruments de percussió dels que disposem a 
l’escola.  

Objectius  Donar a conèixer el funcionament dels diferents instruments que disposa 
l’escola. Els participants han de distingir el següent: 

● La durada del so de cada instrument. 
● Les baquetes que s’utilitzen. 
● Reproducció sonora (membranòfons, metal·lòfons, idiòfons, afinats, 

no afinats, etc.) 
Formes d’utilitzar la percussió corporal. 

Dates 29 de gener a les 10.00h i a les 11.30 
4 de març a les 10.00h 

Responsables  CRP Horta Guinardó i Eulàlia Valls coordinadora cultural EMMCF  
Adrià Morron professor de percussió 

Alumnat 
implicat  

29 de gener  
 50 alumnes P4/P5  Escola Parc del Guinardó 
25 alumnes P4 Escola Heura  
4 de març  
25 alumnes P4 Escola del mar 

Assistència Un total de 75 Alumnes 

Propostes de 
millora: 

Crec que és una activitat lúdica i didàctica pels alumnes, que els ajuda a 
apropar-se a la música de forma més directa. Es podrien organitzar més 
sessions a les escoles que es troben en el barri i per edats diferents. Es 
podria provar en adolescents activitats més directes amb instruments de 
percussió (ORFF per exemple) 

Valoració  Es fa una valoració positiva de les sessions. Es creu que se’n pot treure més 
rendiment 
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ANEX 3  

CANCEL.LAT    

PROJECTES 2019/2020 
EMM CAN FARGUES/ESCOLA PRIMÀRIA 

 

                                                      “Què cantem” 
La ciutat i la lluna  

24 i 25 de març  

Activitat L’ interpretació de la cantata es un projecte que neix a l’escola primària per 
tal d’acostar la música a tots els nois i noies.  Aquest projecte està guiat a 
cada una de les escoles pel professor especialista de música i des de  l’EMM 
Can Fargues que hi col·laboren ells professors:  
 
Marc Garcia, piano-Cristina Rodríguez, viola-Horia Mihon, violoncel 
 
La tasca que es porta a terme des de L’EMM Can Fargues és: 

- Els arranjaments de cada una de les cançons pel Piano  
- Dues sessions de treball del Pianista Marc Garcia amb els mestres de 

primària per donar eines d’interpretació a l’hora de treballar amb 
l’alumnat.          

- La gravació de cada un dels arranjament per tal de que el professorat 
de les escoles en pugui disposar, i utilitzar-lo a l’aula com a eina 
indispensable per fer una feina mes complerta amb l’alumnat. 

- 4 sesions de concerts concerts com a cloenda del projecte a 
l’Auditori del Disctricte d’Horta Guinardó  amb dos passis.  

Objectius - Dotar als mestres de recursos teòrics i pràctics a l’hora de treballar les 
cançons amb els alumnes.    

- Com treballar de forma especifica cada una de les cançons. Seguint 
criteris tècnics i també interpretatius. 

- Posada en comú sobre l’elaboració de la gravació de cançons en 
relació al treball que esta fent a l’aula l’especialista de música. 

- Enregistrament de la cantata. 
- Col·laborar  amb les escoles del barri i districte 

Dates 24 de març  
Concert a l’Auditori de la Seu del Districte a les 9.00 i 10.30   
25 de març  
Concert a l’Auditori de la Seu del Districte a les 9.00 i 10.30   

Responsables CRP Horta Guinardó i Eulàlia valls coordinadora cultural EMMCF. 
Mestres de música les escoles de primària que hi participen, i els professors 
de l’EMMCF  Marc Garcia, piano, Cristina Rodríguez, viola i Horia Mihon, 
violoncel  

Alumnat 
implicat  

Nombre d’escoles: 11 Mestres de música: 11.  
Nombre d’alumnes: 356  
Concerts previstos: 2 dies 24 i 25 de març  i dos passis en cada concert. 

Assistència     
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Propostes de 
millora 

Tot i que l’activitat ha estat cancel·lada  s’havien contemplat totes les 
propostes de millora consensuades al juliol 2019 entre CRP    

- Formació enfocada a millorar els aspectes tècnics de com dirgir un 
cor       

-  Incloure altres instruments que participin del concert de la cantata: 
Viola i Violoncel   

Valoració   
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PROJECTES 2019/2020 
EMM CAN FARGUES/ESCOLES ESPECIALS   

 

 
      

 

Audició “Vent Metall”  
     8 novembre     

Activitat:  Audició sobre Els instruments de vent metall 
Donar-los a conèixer i mostrar totes les seves sonoritats.    

Objectius: Hem volgut donar a conèixer l’EMMCF  als alumnes i mestres de les escoles 
especials que han col·laborat i participat a la jornada inclusiva Tots som al 
mon que varem iniciar el curs passat.  Per això hem organitzat tres audicions 
amb tres temàtiques diferents perquè els alumnes d’aquestes escoles 
gaudeixin i coneguin de prop tots els instruments que oferim a l’escola. 
La primera ha estat  
Els instruments de vent metall    

Dates: 8 novembre 10.00h 

Responsables:  Nuria Anguera Professora de música de EE Mare de deu de Montserrat  i 
Eulàlia Valls coordinadora cultural EMMCF  
Toni Alburquerque Professor de trompa i trompeta de EMMCF 

Alumnat 
implicat : 

 Alumnat de EE Mare de deu de Montserrat 

Assistència  20 alumnes 

Propostes de 
millora 

Es podria fer com una mena de taller on els alumnes es poguessin construir 
un tub sonor i se’ls ensenyes a tocar, entre tots podríem fer una fanfàrria. 

Valoració  Fantàstica i molt   
Valoració des de les Escoles especials 
Realitzat el 8 de novembre amb els alumnes de Cicle Superior de Primària. 
Audició valorada molt positivament, va ser una activista on els nostres 
alumnes varen tenir l’oportunitat de conèixer amb una breu explicació els 
orígens històrics dels instruments de vent metall, així com un repàs més 
extens dels diferents instruments que componen aquesta família musical i 
les seves característiques físiques i sonores. Va ser una activitat dinàmica on 
els alumnes es varen sentir atrets per l’explicació i per les activitats 
pràctiques que es varen realitzar durant la sessió. Es considera una activitat 
de col·laboració molt adequada per vincular aquests aprenentatges 
vivencials amb l’aprenentatge a l’aula. 
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PROJECTES 2019/2020 
EMM CAN FARGUES/ESCOLES ESPECIALS   

 
  

 
 
   

Audició “Piano i percussió corporal” 
 27 de gener      

Activitat:  Explicació de l’instrument, el piano, amb el suport d’àudio visual   
Percussió corporal ritmes i cançons   

Objectius: Hem volgut donar a conèixer l’EMMCF  als alumnes i mestres de les escoles 
especials que han col·laborat i participat a la jornada inclusiva Tots som al 
mon que varem iniciar el curs passat.  Per això hem organitzat tres audicions 
amb tres temàtiques diferents perquè els alumnes d’aquestes escoles 
gaudeixin i coneguin de prop tots els instruments que oferim a l’escola. 
La segona ha estat  
Piano i percussió corporal    

Dates: 27 de gener  10.00h   

Responsables:  Nuria Anguera Professora de música de EE Mare de deu de Montserrat Ana 
professora de música de CCE Ginesta i Eulàlia Valls coordinadora cultural 
EMMCF  
Nuria Revoreda i Clara Lai Professores de piano 

Alumnat 
implicat : 

Alumnat de CEE Ginesta 
Alumnat de EE Mare de deu de Montserrat 

Assistència 18 alumnes Escola Montserrat 
6 alumnes Escola Ginesta 

Propostes de 
millora 

Simplificar la part dels vídeos, amb la tria de videos més curts i més fàcils de 
seguir adequats a les característiques d’aquest alumnat. No augmentar el 
número d’alumnes 

Valoració Creiem que és una manera d’apropar-se al piano i a la música atractiva pels 
alumnes.  
Valoració des de les Escoles Especials 
Realitzat el 27 de gener amb els alumnes de 2n de Secundària. 
Audició valorada positivament per l’oportunitat dels alumnes a apropar-se i 
practicar, de forma dirigida, melodies simples amb els pianos. Tot i això, 
considerem que d’aquesta sessió se’n podria haver extret una part practica 
més extensa, doncs la major part de la sessió es va destinar a explicar els 
orígens i diferents tipologies de pianos al llarg de la història i les seves  
característiques. Va ser una audició interessant pels seus continguts però 
poc donada a la participació de l’alumnat.  
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ANEX 4    

CANCEL.LAT 

PROJECTES 2019/2020 
EMM CAN FARGUES/ESCOLES ESPECIALS   

Jornada Inclusiva 

“Tots som el món” 
28 de març   

Activitat: Per quest curs, dins de la jornada inclusiva, estava previst treballar 
conjuntament tres peces de Mozart entre l’alumnat de l’escola especial 
Ginesta i el de l’EMM Can Fargues. 
Prèviament des de l’escola, els professors de corda van enregistrar les tres 
peces perquè des de l’escola Ginesta tinguessin uns àudios de referència. 
La col·laboració es fa entre dues agrupacions de l’escola: El conjunt Cordini i 
el conjunt Orff juntament amb l’alumnat de l’escola Ginesta 
PROGRAMA DE LA JORNADA 
10.00h Taller de Benvinguda  
10.15h a 11.00h Assaig a l’auditori  
11.00h a 11.15 descans 
11.15h a 12.15 Enregistrament de: 
- DEU VOS GUARD 
- TWINKLE TWINKLE LITLE STAR  
- ALPHABET 

Objectius:  Obrir un espai dins del projecte anual de l’EMM Can Fargues on amb la 
musica com a eina, es treballi la inclusió amb l’alumnat de les escoles 
especials del districte i de l’EMM Can Fargues a traves d’activitats conjuntes. 

Dates: 28 de març a les 10.00 i 12.30 

Responsables: Eulàlia Valls coordinadora cultural EMMCF. 
Cordini, Eduard Arribas ( 10 confirmats 4 no poden)  
Conjunt Orff, Bel Riera ( 10 confirmats 4 no poden) 
Alumnes Ginesta, Ana Andres ( 8 confirmats) 
Taller de Benvinguda Bel Riera 
Enregistrar: Arnau Gil, Adrià Morrón 
Logística i material: Eulàlia Valls 
Fotos : Maica Capdevila i Horia Mihon 

Alumnat 
implicat : 

 Alumnat de CEE La Ginesta Ensemble Cordini i Conjunt orff de l’EMMCF 
 

Assistència   

Propostes de 
millora 

 

Valoració Valoració des de les Escoles Especials 
Tot i que aquest curs no s’ha pogut realitzar la jornada inclusiva per culpa de 
l’emergència sanitària, per l’experiència d’anys passats considerem que 
aquesta és una gran oportunitat perquè les nostres alumnes realitzin i 
participin en activitats culturals del barri en ambients nous i amb 
l’oportunitat de realitzar lligam amb nens i nenes d’edats similars a partir 
d’activitats i experiències comunes. Valorem molt positivament aquesta 
jornada i esperem poder-la tornar a gaudir el curs que ve. 



 

32 
 

 

CANCEL.LAT    

PROJECTES 2019/2020 
EMM CAN FARGUES/ESCOLES ESPECIALS   

 

                                                                      Audició                            
                        “Música als dibuixos animats” 

                       28 d’abril      

Activitat:  Veure l’evolució des dels primers dibuixos animats i tires còmiques de 
Disney fins al Manga i l’animació i utilitzarem instruments damunt 
projeccions a mes de cantar cançons i escoltar bandes sonores 

Objectius: Hem volgut donar a conèixer l’EMMCF  als alumnes i mestres de les escoles 
especials que han col·laborat i participat a la jornada inclusiva Tots som al 
mon que varem iniciar el curs passat.  Per això hem organitzat tres audicions 
amb tres temàtiques diferents perquè els alumnes d’aquestes escoles 
gaudeixin i coneguin de prop tots els instruments que oferim a l’escola. 
La tercera ha estat  
Música als dibuixos animats    

Dates: 28 d’abril  10.00h   

Responsables: Nuria Anguera Professora de música de EE Mare de deu de Montserrat Ana 
Andres  professora de música de CCE Ginesta i Eulàlia Valls coordinadora 
cultural EMMCF  
Marc Garcia Professores de piano 

Alumnat 
implicat : 

Alumnat de CEE Ginesta 
Alumnat de EE Mare de deu de Montserrat 

Assistència 18 alumnes Escola Montserrat 
6 alumnes Escola Ginesta 

Propostes de 
millora 

 

Valoració  Prevista per l’abril. No es va poder realitzar a causa de l’emergència 
sanitària del país. 
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CANCEL.LAT     

PROJECTES 2019/2020 
EMM CAN FARGUES/ESCOLA BRESSOL 

 

                                              “Toca-Sons del Bosc”    
23, 24 i 30 de març   

Activitat: Toca-Sons del Bosc es un projecte que neix a l’escola bressol amb la intenció 
de promoure una trobada entre llars d’infants i primer curs de parvulari, i 
que te com objectius proporcionar processos de recerca sonora , plàstica i 
sensorial en general. Com a acte de cloenda s’organitza una acte musical que 
s’haurà preparat durant el curs a traves del treball fet en les diverses àrees: 
visual plàstica, expressió corporal, música, medi natural i social i llengua  . 
L’EMM Can Fargues hi participa facilitant formació musical i recursos 
didàctics  al professorat de les escoles bressol  i també amb la creació de tota 
la part musical de l’espectacle on s’interpreten un seguit de  cançons que fan 
referència al tema de la Primavera, i  mitjançant les quals es presenten 5 
instruments diferents: piano, flautes de bec, saxo, clarinet i contrabaix.  

Objectius: - Dotar als mestres de recursos teòrics i pràctics a l’hora de treballar les 
cançons amb els alumnes i posada en comú sobre l’elaboració de la 
gravació de cançons.   

- Apropar la musica a les escoles del barri i districte a través d’un petit 
espectacle que conte amb tots els continguts treballats prèviament a 
l’aula.   

Dates: 23 de març a les 9.30 i 10.30 
24 de març a les 9.30 i 10.30 
30 de març  a les 9.30 i 10.30 

Responsables: CRP Horta Guinardó i Eulàlia valls coordinadora cultural EMMCF. 
Mestres de l’escola bressol i  EMM Can Fargues, Montse Campderrós MIM 
llenguatge musical i piano, Joan Soler saxo i Eulàlia Valls flauta de bec 

Alumnat 
implicat : 

23 de març  
39 alumnes Escola bressol Harmonia 
40 alumnes Escola bressol  Albí 
50 alumnes Escola bressol  Font d’en Fargas 
25 alumnes Escola bressol Torrent d’en Melis  
24 de març   
40 alumnes Escola bressol Tres Turons 
31 alumnes Escola bressol Cargol 
50 alumnes Mare Nostrum 
25 alumnes Escola bressol Àngels Garriga 
25 alumnes Escola bressol Heura 
30 de març    
40 alumnes Escola bressol Valldaura 
39 alumnes Escola bressol St Genís 
50 alumnes Escola bressol Taxonera 
22 alumnes Escola bressol Mas Casanovas 
25 alumnes Escola bressol Escola del Mar  
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Assistència Un total de 501 alumnes   

Propostes de 
millora 

Tot i que l’activitat ha estat cancel·lada  s’havien contemplat totes les 
propostes de millora consensuades al juliol 2019 entre CRP i la coordinadora 
cultural Eulàlia Valls        

- Enregistrar totes les cançons perquè arribin a les mestres i les puguin 
treballar a classe.  

- introduir una cançó nova. Es proposa zum zum zum l’abella. 
- Formació enfocada a millorar els aspectes de com ensenyar les 

cançons a l’alumnat de l’escola bressol  

Valoració   
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AAANEX 5   

CICLE DE CONCERTS EMM CAN FARGUES  
“Els concerts dels dijous” 2019/2020 

 

 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 

3er Cicle Els Concerts dels dijous 

Lilian Vazquez i Tatiana Bilokon, Piano a quatre mans 

5 de Desembre a les 19.30h 

Organitza  Coordinadora cultural, Eulàlia Valls 

Intèrprets Lilian Vazquez i Tatiana Bilokon, piano a quatre mans. Les dues son membres 
del centre d’estudis pianistics. 
Itziar Caballero Bermejo, piano. Alumne de l’escola ha actuat com a telonera   

Responsables Coordinadora cultural, Eulàlia Valls 

Activitat Del desembre de 2019 al juny 2020 l’escola organitza un cicle de concerts 
gratuïts dirigits a la gent del  barri i també a les famílies de l’escola. Amb etils 
musicals ben diferents, aquets  concerts tenen lloc cada primer dijous de 
mes a les 19.30h  a l’auditori de l’escola  
El primer dels concerts hem pogut escoltar obres de Obres de Mozart, Liszt 
Tchaikovsky i Ravel    

Objectius Amb aquets concerts hem volgut obrir les portes al barri oferint un concert 
mensual i gratuït amb formacions diverses i amb músics professionals de 
dins i fora de l’escola.                 

Observacions La durada aproximada del concert és de 45 min     

Valoració Des de l’escola i també les famílies en fem una valoració molt positiva.  
La figura del teloner  ha propiciat que hi hagués molta mes participació de 
l’alumnat i també de les famílies com a públic assistent. 

Assistència 63 persones   

Propostes de 
millora 

A l’activitat s’han portat a terme totes les propostes de millora  
consensuades entre el professorat al finalitzar el curs al juliol 2019   

- Afegir la figura del teloner amb alumnat de l’escola. 
- incloure en el repertori una peça de Mozart   
- S’ha fet difusió des del districte, el web de l’escola i a les famílies  
- Els concerts han passat a dijous per gunyar audiència. 

De cara el curs vinent es proposa fer concerts que no superin els 40 min ja 
que pel tipus de públic que hi assisteix pensem que mes de 40 min de música 
és el mes adient. 
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AAANEX 5 

CICLE DE CONCERTS EMM CAN FARGUES  
“Els concerts dels dijous” 2019/2020 

 

 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 

3er Cicle Els Concerts dels dijous 

Duets clàssics per a una formació anacrònica 

9 de gener a les 19.30h 

Organitza  Coordinadora cultural, Eulàlia Valls 

Intèrprets Bel Riera  Clarinet 
Horia Mihon Violoncel 
Pol Sanchez  Violoncel.  Alumne de l’escola ha actuat com a teloner   

Responsables Coordinadora cultural, Eulàlia  Valls 

Activitat Del desembre de 2019 al juny 2020 l’escola organitza un cicle de concerts 
gratuïts dirigits a la gent del  barri i també a les famílies de l’escola. Amb etils 
musicals ben diferents, aquets  concerts tenen lloc cada primer dijous de 
mes a les 19.30h  a l’auditori de l’escola  
El segon dels concerts hem pogut escoltar obres de Obres de Mozart     

Objectius Amb aquets concerts hem volgut obrir les portes al barri oferint un concert 
mensual i gratuït amb formacions diverses i amb músics professionals de 
dins i fora de l’escola.                 

Observacions  La durada aproximada del concert és de 45 min     
 

Valoració Des de l’escola i també les famílies en fem una valoració molt positiva.  
El fet de que els dos intèrprets Bel Riera i Horia Mihon  son professors de 
l’escola ha propiciat, juntament amb la figura del teloner, que hi hagués 
molta mes participació de l’alumnat i també de les famílies com a públic 
assistent.. 

Assistència 85 persones   

Propostes de 
millora 

A l’activitat s’han portat a terme totes les propostes de millora  
consensuades entre el professorat al finalitzar el curs al juliol 2019   

- Afegir la figura del teloner amb alumnat de l’escola. 
- incloure en el repertori una peça de Mozart   
- S’ha fet difusió des del districte, el web de l’escola i a les famílies  
- Els concerts han passat a dijous per gunyar audiència. 

De cara el curs vinent es proposa fer concerts que no superin els 40 min ja 
que pel tipus de públic que hi assisteix pensem que mes de 40 min de música 
és el mes adient. 
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AAANEX 5   

CICLE DE CONCERTS EMM CAN FARGUES  
“Els concerts dels dijous” 2019/2020 

 

 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 

3er Cicle Els Concerts dels dijous 

París, Barcelona, Buenos Aires a través de la guitarra espanyola 
6 de febrer a les 19.30h 

Organitza  Coordinadora cultural, Eulàlia Valls 

Intèrprets Ksenia Axelroud Guitarra 
Laila March, Guitarra. Alumne de l’escola ha actuat com a telonera   

Responsables Coordinadora cultural, Eulàlia Valls 

Activitat Del desembre de 2019 al juny 2020 l’escola organitza un cicle de concerts 
gratuïts dirigits a la gent del  barri i també a les famílies de l’escola. Amb etils 
musicals ben diferents, aquets  concerts tenen lloc cada primer dijous de 
mes a les 19.30h  a l’auditori de l’escola  
El tercer dels concerts hem pogut escoltar obres de Obres de Mozart, Bizet, 
Giuliani, Albéniz, Torroba, Tárrega,  i Piazzolla  

Objectius Amb aquets concerts hem volgut obrir les portes al barri oferint un concert 
mensual i gratuït amb formacions diverses                 

Observacions  La durada aproximada del concert és de 45 min     

Valoració Des de l’escola i també les famílies en fem una valoració molt positiva.  
El fet de que la  intèrpret Ksenia Axelroud és professora de l’escola ha 

propiciat, juntament amb la figura del teloner, que hi hagués molta mes 

participació de l’alumnat i també de les famílies com a públic assistent. 

Assistència 79 persones   
 

Propostes de 
millora 

A l’activitat s’han portat a terme totes les propostes de millora  
consensuades entre el professorat al finalitzar el curs al juliol 2019   

- Afegir la figura del teloner amb alumnat de l’escola. 
- incloure en el repertori una peça de Mozart   
- S’ha fet difusió des del districte, el web de l’escola i a les famílies  
- Els concerts han passat a dijous per guanyar audiència. 

De cara el curs vinent es proposa fer concerts que no superin els 40 min ja 
que pel tipus de públic que hi assisteix pensem que mes de 40 min de música 
és el mes adient. 
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AAANEX 5   

CICLE DE CONCERTS EMM CAN FARGUES  
“Els concerts dels dijous” 2019/2020 

 

 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 

3er Cicle Els Concerts dels dijous 

La guitarra des del barroc a la modernitat 
5 de març a les 19.30h 

Organitza  Coordinadora cultural, Eulàlia Valls 

Intèrprets Ksenia Axelroud Guitarra 
Joan Benejam Guitarra 

Biel Romero, Guitarra. Alumne de l’escola ha actuat com a teloner   

Responsables Coordinadora cultural, Eulàlia Valls 

Activitat Del desembre de 2019 al juny 2020 l’escola organitza un cicle de concerts 
gratuïts dirigits a la gent del  barri i també a les famílies de l’escola. Amb etils 
musicals ben diferents, aquets  concerts tenen lloc cada primer dijous de 
mes a les 19.30h  a l’auditori de l’escola  
El quart dels concerts hem pogut escoltar obres de Obres de Mozart, Falla, 
Sors, Albeniz i Granados 

Objectius Amb aquets concerts hem volgut obrir les portes al barri oferint un concert 
mensual i gratuït amb formacions diverses i amb músics professionals de 
dins i fora de l’escola.                 

Observacions  La durada aproximada del concert és de 45 min     
 

Valoració Des de l’escola i també les famílies en fem una valoració molt positiva.  
El fet de que els dos intèrprets Ksenia Axelroud i Joan Benejam  son 
professors de l’escola ha propiciat, juntament amb la figura del teloner, que 
hi hagués molta mes participació de l’alumnat i també de les famílies com a 
públic assistent.. 

Assistència 30 persones   

Propostes de 
millora 

A l’activitat s’han portat a terme totes les propostes de millora  
consensuades entre el professorat al finalitzar el curs al juliol 2019   

- Afegir la figura del teloner amb alumnat de l’escola. 
- incloure en el repertori una peça de Mozart   
- S’ha fet difusió des del districte, el web de l’escola i a les famílies  
- Els concerts han passat a dijous per guanyar audiència. 

De cara el curs vinent es proposa fer concerts que no superin els 40 min ja 
que pel tipus de públic que hi assisteix pensem que mes de 40 min de música 
és el mes adient. 
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AAANEX  5  

CANCEL.LAT     

CICLE DE CONCERTS EMM CAN FARGUES  
“Els concerts dels dijous” 2019/2020 

 

 
 
 
 

 
 
  
 

                                                                                                 
 
 

3er Cicle Els Concerts dels dijous 

Adrian Ferrer Piano 

2 d’abril a les 19.30h 

Organitza  Coordinadora cultural, Eulàlia Valls 

Intèrprets Adrian Ferrer Piano 

Clara Jonia Olivera, Piano i Mario Cervera, Piano. Alumnes de l’escola i 
teloners del concert.   

Responsables Coordinadora cultural, Eulàlia Valls 

Activitat Del desembre de 2019 al juny 2020 l’escola organitza un cicle de concerts 
gratuïts dirigits a la gent del  barri i també a les famílies de l’escola. Amb etils 
musicals ben diferents, aquets  concerts tenen lloc cada primer dijous de 
mes a les 19.30h  a l’auditori de l’escola  

Objectius Amb aquets concerts hem volgut obrir les portes al barri oferint un concert 
mensual i gratuït amb formacions diverses i amb músics professionals de 
dins i fora de l’escola.                 

Observacions  Cancel·lat pel covid 

Valoració   

Assistència   

Propostes de 
millora 
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AA  

CANCEL.LAT     

CICLE DE CONCERTS EMM CAN FARGUES  
“Els concerts dels dijous” 2019/2020 

 

 
 
 
 

 
 
  
 

  
 
 

3er Cicle Els Concerts dels dijous 

Clàssic i flamenc dos estils que han conviscut des de sempre en espais molt propers 
7 de maig a les 19.30h 

Organitza  Coordinadora cultural, Eulàlia Valls 

Intèrprets Javi Velez Guitarra 

Alumnes de l’escola i teloners del concert.   

Responsables Coordinadora cultural, Eulàlia Valls 

Activitat Del desembre de 2019 al juny 2020 l’escola organitza un cicle de concerts 
gratuïts dirigits a la gent del  barri i també a les famílies de l’escola. Amb etils 
musicals ben diferents, aquets  concerts tenen lloc cada primer dijous de 
mes a les 19.30h  a l’auditori de l’escola  

Objectius Amb aquets concerts hem volgut obrir les portes al barri oferint un concert 
mensual i gratuït amb formacions diverses i amb músics professionals de 
dins i fora de l’escola.                 

Observacions  Cancel·lat pel covid      

Valoració   

Assistència   

Propostes de 
millora 
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ANEX 6 

ACTIVITATS dins i fora de l’escola 2018/2019 
EMM CAN FARGUES  

 

“Anem a concert” 
A L’AUDITORI DE BARCELONA 

Carrer de Lepant, 150 
Divendres 8 de novembrea les 19h  

 

Organitza  Auditori de Barcelona amb Coordinadora cultural EMMCF Eulàlia Valls    

Alumnat   Un total de 50 persones entre alumnes i famílies    

Responsable  Eulàlia Valls i Kenia Axelroud 

 
Activitat: 

 
Des de l’escola recomanem aquest concert per assistir-hi amb família    
Divendres 8 de novembre 2019 a les 19.00 a l’Auditori de Barcelona   
PROGRAMA 
Gran èxit del nou espectacle familiar l’OBC balla Ravel, amb coreografia i 
direcció escènica d’Antonio Ruz 
Sis ballarins dirigits pel coreògraf Antonio Ruz són els encarregats de guiar-
nos en aquest viatge a través de la música i el moviment. La directora grega 
Zoi Tsokanou es va posar al capdavant de l’OBC el dia 6 d’abril a les 12h a la 
Sala 1 Pau Casals de L’Auditori. 

L’Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya ha estrenat el 
nou espectacle familiar de l’Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de 
Catalunya, L’OBC balla Ravel, que compta amb la direcció musical de la 
directora Zoi Tsokanou i la direcció escènica i la coreografia d’Antonio Ruz.  
 
L’espectacle es desenvolupa a través de la música i la història de Ma mère 
l’oye, una de les obres simfòniques més espectaculars i representatives del 
catàleg de Maurice Ravel. Al voltant d’aquesta música, un grup de ballarins 
ens narraran alguns dels contes infantils més coneguts de tots els temps, 
com el de La bella i la bèstia, en Polzet o La bella dorment. 
 
El projecte és un encàrrec de L’Auditori i l’auditori du Nouveau Siècle de 
Lille. El Premi Nacional de Dansa, Antonio Ruz, ha desenvolupat un 
espectacle en el qual busca formes de diàleg entre la dansa, el llenguatge 
escènic i la música en directe.    
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Objectius: Potenciar l’anada a concerts tant pel que fa als alumnes com a les seves 
famílies .  Des de l’escola es recomana aquest concert per assistir-hi amb  
família  .    
        

Observacions l’Auditori de Barcelona ens ofereix la possibilitat  de gaudir d’un descompte 
del 25% per alumnes i familiars de L’EMM Can Fargues, si hi assistim com a 
grup.  L’entrada és a platea i el preu 9€. per persona. Pels que tenen carnet 
de super 3 és gratuïta. 
La Ksenia Axelrod professor de guitarra de l’escola s’ocupa del repartiment 
d’entrades el mateix dia del concert 
 

Valoració 
 

Especialment les famílies en fan una valoració molt positiva. 
Molt bon preu, entrada a platea, i amb divendres, dia de la setmana mes 
disponible per aquest tipus d’activitats.   

Propostes de 
millora 

Continuar les propostes d’assistència a concerts on hi participin alumnes 
famílies i professors. 

 Assistència  Un total de 50 persones entre alumnes i famílies    
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ANEX 7   

ACTIVITATS 2019/2020 
EMM CAN FARGUES  

 

Concerts de Santa Cecilia 
22 de Novembre a les 18.30h i 19.15 

Organitza  Departament d’instrument amb Coordinadora cultural Eulàlia Valls 

 Intèrprets  Alumnes de Combo, Cambra, Violí, Piano, Saxo  i Guitarra  

Responsables Professors dels alumnes que han actuat: 
Arnau Gil, Joan Carlos Gómez, Joan Soler, Núria Martin i Núria Reboreda. 

Activitat  Per tal de celebrar Santa Cecilia, patrona dels músics, s’ha organitzat un 
doble concert amb dos escenaris ben diferenciats:  
Al vestíbul de l’escola on ha actuat la secció de modern amb els combos  
Outer space i The dukes  
A l’auditori han tocat alumnes de cambra, violí,  guitarra, saxo i piano. 
Una part d’aquest concert ha estat dedicat a la figura de Mozart per fer un 
petit tastet del que ha estat el projecte d’escola del curs. 
Aquets dos concerts han tingut lloc a les 18.30 i 19.15 respectivament, un a 
continuació de l’altre       

Objectius Celebrar conjuntament la jornada de Santa Cecilia amb l’alumnat i les 
famílies.        

Observacions Els dos concerts van anar molt be tan pel que fa al temps com la logística. Es 
valora fer intervencions mes curtes per part de l’alumnat.   

Valoració 
 

El concert de Santa Cecília és una oportunitat per compartir el dia de la 
música amb alumne i famílies de l’escola així com involucrar-los amb les 
activitats del centre. És una oportunitat perquè els alumnes més grans 
tinguin més ocasions de tocar en públic i puguin escoltar alumnes d’altres 
instruments. Les famílies reben positivament aquesta iniciativa.  

Assistència 40 persones al vestíbul 
70 persones a l’auditori 

Propostes de 
millora 

Totes les professores dels alumnes participants han agraït poder fer us de 
l’auditori per aquest concert. Els darrer curs es va haver d’utilitzar l’espai de 
la torre ja que l’auditori estava ocupat amb la classe d’orquestra i l’espI va 
quedar just per a les famílies   
Pel que fa els concerts al vestíbul es valora el nou escenari al costat de 
secretaria. A diferencia del curs anterior, els excessos d’entrades i sortides 
han estat sempre oberts i disponibles i els conjunts han pogut tocar sense 
interrupcions. 
Es valora de cara el curs vinent poder fer intervencions mes curtes i mes 
seguides per part de l’alumnat. El concert a l’auditori es va allargar per no 
ser prou estrictes amb la temporització de cada alumne.  
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ANEX 8    

ACTIVITATS dins l’escola 
EMM CAN FARGUES  

 

 

Concerts a la Torre 

Aula de Viola Cristina Rodríguez 
28 de Novembre a les 19.30h 

Organitza  Cristina Rodríguez  

 Intèrprets Toquen 6 alumnes de l’aula de violí i viola de Cristina Rodriguez 
Erika Touvoli viola   
Sofia Mc Cook viola       
Bruna Garcia viola      
Aina Velasco, violí      
Viktoria Kyatikyan, violí 
Diego González piano     

 
Responsables 

  
Cristina Rodríguez i Montse Campderrós   
 

 
Activitat 

 
“Concerts d’aula a la torre”   Els alumnes tenen la possibilitat de tocar tot el 
repertori que han treballat sense limitació de temps . Els concerts a la torre 
se poden s’han pogut realitzar cada dia de dilluns a divendres dins d’una 
franja horària que va anat entre les 17.30  i les 20.30 segons ha convingut el 
tutor i alumnes que hi participen  

Objectius Donar oportunitat als alumnes de poder tocar més sovint en públic.   
Poder tocar el repertori amb un pianista acompanyant. 
Mostrar als pares la feina realitzada durant del curs. 
Escoltar a altres companys de diferents nivells.        

Observacions  Tan pares com alumnes han valorat molt positivament el concert en petit 
format.    

Valoració 
 

 Bon concert tant pel que fa al nivell dels alumnes com l’espai i l’afluència de 
les  famílies 

Assistència  15 persones  
 

Propostes de 
millora 

Desitgem continuar gaudint d’aquest espai per realitzar concerts de petit 
format que faciliten als alumnes poder rodar un repertori a la vegada que les 
famílies tenen un seguiment mes periòdic dels seus fills i files.     
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ANEX 9    
ACTIVITATS 2019/2020 

EMM CAN FARGUES  
 
 

 
 
 

Setmana de concerts de Mim 
Setmana del 9 al 12 de desembre 

Organitza  Departament de Mim amb Coordinadora cultural Eulàlia Valls  

 Intèrprets Dilluns 9 de desembre a les 17.30    
Mim 5A  
Flauta Travessera  Noa Cabeza i Berta Huguet 
Dilluns 9 de desembre a les 18.15    
Mim 7A.     
Flauta Travessera  Ariadna Parise 
Dilluns 9 de desembre a les 18.30    
Mim 6A 
Flauta Travessera  Ariadna Parise 
Dimarts 10 de desembre a les 17.30h 
Mim 4A  
Flauta Travessera  Noa Cabeza i Berta Huguet     
Dimarts 10 de desembre a les 18.15 
Mim 7B 
Flauta Travessera  Ariadna Parise i Leo Martín  
Dimarts 10 de desembre a les 19.00 
Mim 6B 
Flauta Travessera  Ariadna Parise i Leo Martín  
Dimecres 11 de desembre a les  17.45 

Mim7 C 
Aula de violí i viola  Cristina Rodriguez 
Dimecres 11 de desembre a les  17.45 

Mim 5B 
 Aula de violí i viola  Cristina Rodriguez 
Dijous 12  de desembre a les 17.15 
Mim7 D   
Guitarra Isona Busi, Maia Comina i Nicolás Gea            
Dijous 12  de desembre a les 18.30 
Mim 4B 
Aula de violí i viola  Cristina Rodriguez 
Dijous 12  de desembre a les 19.00 
Mim7 E   
Flauta de bec Anabel Velasco i Bernat Carrera 
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Responsables Professores de Mim  
Bel Riera, Maica Capdevila, Montse Campderrós.   
Professores de Instrument, 
Laia Torrens, Cristina Rodriguez, Maica Capdevila, Eulàlia Valls 
 

Activitat  Concerts per fer una mostra de tota la feina feta a l’aula des de l’inici de curs 
fins  al mes de desembre. En aquets concerts hi participen tots els alumnes 
de musica i moviment de 4 a 7 anys interpretant Nadales i acompanyats de 
diversos instrumentistes alumnes de l’escola. 
 

Objectius  Concert de Nadales i una mostra el treball fet a l’aula des de l’inici de curs. 
     

Observacions En els concerts de música i moviment hi han participat diversos 
instrumentistes de les aules de flauta travessera, guitarra viola i violí i flauta 
de bec acompanyat les nadales amb els arranjaments fets per cada 
professora.   
 

Valoració 
 

Professorat : 
Tan les famílies com el professorat implicat ha valorat molt favorablement 
tots i cada un dels concert tan pel que fa a l’organització com al contingut 
musical.    
  
Valoració molt positiva tant pel que fa a l’assistència, a la participació amb 
l’alumnat i professorat d’instrument que ens va acompanyar en les cançons 
que vam cantar i en el repertori escollit. Les famílies van estar molt 
contentes i nosaltres també. 
 

Assistència Molta assistència per part de les famílies. L’auditori va omplir a cada sessió 
amb una mitjana de 60 i 70 persones per sessió. 
 

Propostes de 
millora 

 De cara el curs vinent es proposa acompanyar els grups de mim amb noves 
petites formacions de cambra. 
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   ANEX 10 

ACTIVITATS 2019/2020 
EMM CAN FARGUES  

 

   
  

                           Cor d’adults a la MARATÓ 
                                             Escola Marenostrum 
                                                Pg. Valldaura 12   
                                      15 de desembre a les 13.00h 

 
Organitza  

 
Marc Garcia    

  
Intèrprets 

 
Cor d’adults de EMMCF 

 
Responsables 

 
Director del cor, Marc Garcia 

 
Activitat 

 
Concerts Solidari Pro-Marató TV3 

Objectius Col·laborar amb l’escola Mare Nostrum d’Horta per la marató en favor de les 
malalties minoritàries    

Observacions El 80% del cor va acudir a la cita un diumenge al matí i al marge del concert 
va col·laborar en altres tasques durant tota la jornada. 

Valoració Excel·lent. Es va fer molta feina de grup i la motivació per fer més activitats 
(intercanvis, concerts) surt reforçada  

Assistència  No hi ha dades concretes de públic. Però es va repartir menjar per més de 
set-centes persones i es van recaptar 4735 euros. 

Propostes de 
millora 
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ANEX 11     

ACTIVITATS 2019/2020 
EMM CAN FARGUES  

 

 

 
 
 
 
 

Setmana de concerts d’agrupacions i corals  
Setmana del 16 al 20 de Desembre    

Organitza  Coordinadora cultural EMMCF Eulàlia Valls    

 Intèrprets Dilluns 16 de desembre a les 18.00 
MON PIANO ENSEMBLE 
CHERUBINO ENSEMBLE 
SARASTRO ENSEMBLE  
Dilluns 16 de desembre a les 19.30  
COR  JOVE  
THE STONE BAND COMBO 
Dimarts 17 de desembre a les 19.00 
ELS MAGS DEL FAIRY COMBO 
KILOMBO COMBO 
Dimecres 18 de desembre a les 17.45 
Cor  bàsic 2D- 9 anys 
Cor bàsic 1E -8 anys 
Dimecres 18 de desembre a les 18.00 
ENSEMBLE PERCUSSIÓ      
CQ6B  ENSEMBLE 
FLOS ENSEMBLE  
Dimecres 18 de desembre a les 19.00 
AGRUPACIÓ  ORFF 
Dimecres 18 de desembre a les 19.30 
ENSEMBLE CORDINI    
ENSEMBLE CORDA   
Dimecres 18 de desembre a les 20.00 
VENT INI    
CAMBRA 
CLARINETS     
COR ADULTS  
Dijous 19 de desembre a les 18.00 
Cor bàsic 2E- 9 anys 
Cor  bàsic 2F- 9 anys 
Dijous 19 de desembre a les 18.30 
THE BIG BANG    
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THE ILLEGAL STRIKE   
OUTER SPACE   
Divendres 20 de desembre a les 18.00 
BANDA 
CAMBRA 
ORQUESTRA 
SEMPRE MISSING COMBO 

Responsables Professors de les agrupacions  
Marc Garcia, Clara Lai, Guillem Aguilar, Bel Riera, Eduard Arribas, Núria 
Belmonte, Núria Martin, Arnau Gil, Francesc Vidal, Maria Capdevila, Xavi 
Banegas, Adrià Morron, Joan Benejam. 

Activitat Concerts per fer una mostra de tota la feina feta a l’aula des de l’inici de curs 
fins  al mes de desembre. En aquets concerts hi participen totes les 
agrupacions de l’escola i les corals de 8 i 9 anys.   

Objectius Mostrar el treball fet a l’aula tan pel que fa a les agrupacions com a les corals         

Observacions S’han fet entre dos i tres torns per dia, i s’ha organitzat perquè cap audició 
sobrepasses una durada  màxima de 45 min. 

Valoració 
 

En fem una valoració molt positiva, tant pel que fa a l’organització de les 
audicions  com al  desenvolupament dels concerts amb la participació de tot 
l’alumnat i professorat.  Els temps d’actuació programats per cada agrupació 
han estat molt adequats. El dimecres es feien cinc torns i totes les audicions 
van anar a temps. 
Des del professorats valora molt positivament el fet de que aquests concerts 
han estat exclusivament d’agrupacions .  

Assistència L’auditori ha estat sempre ple amb una mitjana de 60 a 70 persones, famílies 
de l’escola 

Propostes de 
millora 

Professorat A l’auditori:  
-Millorar l’organització de la feina que fan els professors per ajudar a dur a 
terme els concerts. Tant pel que fa la distribució de tasques com de personal 
(a vegades hi han masses persones ajudant a preparar els concerts). 
 
-Pel que fa al concert de nadal dels combos . Va donar temps a poder fer 
assaig amb cada combo i la veritat és que va anar molt bé. Ens vam ajudar 
entre tots els profes a muntar, desmuntar, afinar, organitzar, fer callar,... I els 
alumnes uns cracks!  
  
-Pel que fa als Concert del conjunt de clarinets (desembre) i també del 
Concert d’alumne de clarinet de la setmana de concerts del febrer va anar 
molt bé la gestió de l’espai i del concert.  
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   ANEX 11  

ACTIVITATS 2019/2020 
EMM CAN FARGUES  

 

 
Setmana de concerts  
d’agrupacions i corals  

 Auditori del Casal Font d’en Fargues 
17 de desembre de 17.30 a les 19.00h 

 

Organitza  Coordinadora cultural EMMCF Eulàlia Valls, amb Casal Font d’en Fargues   

 Intèrprets Dimarts 17 de desembre a les 17.30 
Cor  bàsic 1C - 8 anys 
Cor  bàsic 2B- 9 anys 
Cor bàsic 1A- 8 anys 
Dimarts 17 de desembre a les 18.15 
Cor  bàsic 1C - 8 anys 
Cor  bàsic 2B- 9 anys 
Cor bàsic 1A- 8 anys 
Dimarts 17 de desembre a les 19.00 
Cor bàsic 1B - 8 anys  
Cor bàsic 2A- 9 anys 

Responsables Directora del cor, Maria Capdevila 
Pianista repertorista, Marc Garcia 

Activitat Concerts per fer una mostra de tota la feina feta a l’aula des de l’inici de curs 
fins  al mes de desembre. En aquets concerts hi participen tots els alumnes 
de les corals  de 8 i 9 anys amb un total de 108 alumnes  

Objectius Una mostra del treball fet a l’aula des de l’inici de curs fins a la data amb un 
repertori de nadales.    

Observacions  Aquest concert ha estat obert a les famílies de l’escola i a la gent del barri  

Valoració 
 

 En fem una valoració molt positiva, tant pel que fa a l’organització de les 
audicions  com al  desenvolupament dels concerts amb la participació de tot 
l’alumnat i professorat.    
Donem també les gràcies al casal de Can Font d’en Fargues per la seva 
col·laboració disponibilitat i eficiència. 

Assistència El concerts han tingut una assistència de 140 persones per sessió entre 
famílies de l’escola i gent del barri. 

Propostes de 
millora 

 El teatre del Casal Font d’en Fargues es un espai excel·lent. Voldríem tornar-
hi el curs vinent a fer alguns dels concerts  d’agrupacions. 
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ANEX 11   

ACTIVITATS 2019/2020 
EMM CAN FARGUES  

 

 

                               Setmana de concerts d’agrupacions 

                                              Aula de Guitarra 
                                               Auditori del Centre Cívic de Can Travi 
                                              18 de Desembre a les 18.00 i a les 19.00 

Organitza   Coordinadora cultural EMMCF Eulàlia Valls, amb Centre Cívic Can Travi   

 Intèrprets Dimecres 18 de desembre a les 18.00 
FERRAN SORS 
MIQUEL LLOBET 
Dimecres 12 de desembre a les 19.00 
FRANCESC TARREGA 
EMILI PUJOL     

Responsables  Professors de guitarra; 
Joan Benejam ksenia Axelroud i Joan Carles Gomez 

Activitat  Concerts per fer una mostra de tota la feina feta a l’aula des de l’inici de curs 
fins  al mes de desembre. En aquets concerts hi participen tots els alumnes 
de guitarra i flauta de bec que formen part dels quatre agrupacions 

Objectius Mostrar el treball fet a l’aula tan pel que fa a les agrupacions de flautes  de 
bec i guitarra.   

Observacions  Aquest concert ha estat obert a les famílies de l’escola i a la gent del barri  

Valoració 
 

 En fem una valoració molt positiva, tant pel que fa a l’organització de les 
audicions  com al  desenvolupament dels concerts amb la participació de tot 
l’alumnat i professorat.    
Donem també les gràcies al casal de Can Travi per la seva col·laboració i 
eficiència. 

Assistència  Ha estat per part de les famílies de l’escola i també gent del barri.  Cada torn 
ha tingut una assistència d’entre 100 i 120 persones   

Propostes de 
millora 

Es un espai excel·lent. Voldríem tornar el curs vinent a fer alguns dels 
concerts  d’agrupacions. 
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ANEX 12     

ACTIVITATS 2019/2020 
EMM CAN FARGUES  

 

 
 
 
 
 

Setmana de concerts d’Instrument 
a l’Auditori, a la Torre i Aula 1.5 

Setmana del 10 al 14 de Febrer    

Organitza  Coordinadora cultural EMMCF Eulàlia Valls    

  
Intèrprets 

 
AUDITORI  
Dilluns 10 de febrer a les 17.30 
Aula de contrabaix, percussió, trompeta, piano i flauta travessera 
Dilluns 10 de febrer a les 18.45  
Aula de guitarra, piano i flauta travessera 
Dilluns 10 de febrer a les 20.00  
Aula de piano, flauta travessera i trompeta  
AULA 1.5 
Dilluns 10 de febrer a les 17.30 
Aula de guitarra i baix elèctric 
Dilluns 10 de febrer a les 18.20 
Aula de guitarra i baix elèctric 
Dilluns 10 de febrer a les 20.10 
Aula de guitarra i baix elèctric 
LA TORRE 
Dilluns 10 de febrer a les 17.30 
Aula d’oboè 
Dilluns 10 de febrer a les 18.15 
Aula de saxo 
Dilluns 10 de febrer a les 18.45 
Aula de clarinet 
 
AUDITORI  
Dimarts 11 de febrer a les 17.30 
Aula de percussió, violoncel, guitarra, piano i flauta travessera 
Dimarts 11 de desembre a les 18.45 
Aula de clarinet, violí i guitarra 
Dimarts 11 de febrer a les 20.00 
Aula de contrabaix, percussió, violoncel i flauta travessera 
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AULA 1.5 
Dimarts 11 de febrer a les 17.30 
Aula de guitarra i baix elèctric 
Dimarts 11 de febrer a les 18.20 
Aula de guitarra i baix elèctric 
Dimarts 11 de febrer a les 20.10 
Aula de guitarra i baix elèctric 
 
AUDITORI  
Dimecres 12 de febrer a les 17.30 
Aula de clarinet, contrabaix, percussió, viola i piano 
Dimecres 12 de febrer a les 18.45 
Aula de guitarra, violoncel, viola i piano  
Dimecres 12 de febrer a les 20.00 
Aula de clarinet, trompeta i saxo  
 
TORRE 
Dimecres 12 de febrer a les 17.30 
Aula guitarra 
Dimecres 12 de febrer a les 18.15 
Aula de violi   
Dimecres 12 de febrer a les 19.00 
Aula de trombó  
 
AUDITORI   
Dijous 13 de  febrer a les 17.30 
Aula de guitarra, flauta de bec, violoncel, piano i fagot 
Dijous 13 de febrer a les 18.15 
Aula de contrabaix, viola i piano 
Dijous 13 de febrer a les 20.00 
Aula de guitarra,  violoncel i piano   
 
AUDITORI   
Divendres 14 de febrer a les 17.30 
Aula de guitarra, clarinet i violí 
AUDITORI   
Divendres 14 de febrer a les 18.15 
Aula de piano   

Responsables Professors d’instrument 
Laia Torrens, Joan Benejam, ksenia Axelroud, Joan Carles Gomez, Maica 
Capdevila, Marc Garcia, Clara Lai, Núria Reboreda, Montse Campderrós, 
Guillem Aguilar, Bel Riera, Núria Belmonte, Francesc Vidal, Eduard Arribas, 
Núria Martin, Cristina Rodríguez, Horia Mihon, Arnau Gil,  Xavi Banegas, 
Adrià Morrón. 
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Activitat Aquest curs s’ha decidit separar els concerts d’agrupacions i els concerts 
individuals d’instrument. Per primera vegada hem fet una setmana de 
concerts dedicada als concerts individuals d’instrument.  
Amb aquesta finalitat hem aturat les classes i tots els instrumentistes de 
l’escola de 8 a 18 anys han tingut el seu espai per tocar el treball realitzat a 
l’aula d’instrument.  
El claustre va acordar de fer  aquests concerts de febrer respectant el dia 
que els alumnes venen a fer la classe d’instrument. D’aquesta manera cada   
concert ha estat molt variat tan pel que fa a les edats dels alumnes com els 
nivells i diversitat d’instruments. 
A final de curs estava prevista una segona setmana de concerts organitzada 
per aules d’instrument, on les famílies poguessin gaudir d’un concert on  es 
mostra la progressió i els diferents nivell dins d’una mateixa aula.    

Objectius Mostrar el treball fet a l’aula d’instrument amb una o dues peces treballades 
a classe. Cada alumne disposa de 2 min i cada professor pot fer la mitjana de 
temps entre alumnes.            

Observacions S’han fet  tres torns per dia amb un màxim de vint alumnes per torn. Cada 
torn ha tingut una durada màxima de 45 min.  
S’han ocupat tres espais, l’Auditori la Torre i l’Aula 1.5  
A cada un d’aquests espais s’han prioritzat un tipus de concerts per tal 
d’afavorir l’organització logística i de temps   
També s’han respectat les valoracions fetes per part del professorat durant 
el curs anterior, de deixar un major espai de temps entre cada un dels 
concert per tal d’evitar aglomeracions, sobretot a l’auditori.  
Entre cada un dels concerts s’ha disposat de 30 min  
      

Valoració 
 

Professorat A l’auditori:  
En fem una valoració positiva, tant pel que fa a l’organització de les 
audicions  com al  desenvolupament dels concerts amb la participació de tot 
l’alumnat i professorat.  Els temps d’actuació programats per cada agrupació 
han estat molt adequats.   
 
Va ser bastant difícil pels instruments de percussió poder realitzar els 
concerts  ja que és complex transportar i muntar aquest tipus d’instrument. 
Em refereixo sobretot als moments que havíem de fer canvis molt constant. 
Si fos possible, m’agradaria mantenir un set d’instruments de percussió 
muntat durant una sessió seguida. Crec que seria més còmode per tots, tant 
pels instruments percussió com els altres que participen en la mateixa sessió. 
 
Concert de febrer: els alumnes que esperaven per tocar no tenien prou espai 
per estar asseguts. Potser podem trobar una disposició més favorable per tal 
que també puguin seguir la resta de concert. 
 
L’experiència ha estat positiva i l’organització  que ha sigut molt millor que 
en mes de juny del curs anterior. 
El treball ha sigut mes fàcil i ha funcionat tot de manera més fluida ja que   
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tots els meus alumnes no han hagut de tocar seguits, fer grups de 4 o de 5 
alumnes de cello ha sigut una bona decisió. La resta molt bé tan pel que fa 
als pares com els professors. 
 
Els concerts d’instrument són una oportunitat per mostrar als pares la feina 
realitzada durant els primers mesos de classe i un repte pels alumnes, 
especialment els que comencen aquest any.  
 
Professorat A la Torre:  
Vam fer l’audició a la Torre, i el format petit del lloc i molt proper per a les 
famílies, el vaig trobar ideal per a aquest tipus d’audició. Crec que va ser més 
àgil, més curt i amè. Es perd que les famílies vegin altres instruments i sigui 
més variat, però també estan menys dispersos. 
L’única cosa va ser que la germana d’una nena tocava també en un horari 
molt similar, vaig intentar gestionar-ho amb el profe en qüestió de la 
germana perquè avancés l’alumna i jo retardar la meva, però es va oblidar, i 
vaig haver de baixar a la sala d’actes en mig de l’audició a avisar-lo. Al final 
els familiars van poder veure les dues nenes. 
 
És un lloc molt especial, sens dubte, però els alumnes que toquen allà passen 
molt desapercebuts, així com els professors, que estan sols fent el mini-
concert. Comprenc que l’auditori de l’escola va a tope però, en la mesura 
que sigui possible, hauríem d’encabir també aquests alumnes, es mereixen 
que els escolti més gent, i ells veure més alumnes tocant. Instruments molt 
interessants de vent s’han sentit només a la torre i només els ha escoltat el 
seu propi professor. Els meus alumnes de guitarra, que són pocs, els hagués 
agradat tocar amb altres alumnes de guitarra. 
Potser hauríem de replantejar entre tots quins grups d’alumnes volem que 
toquin junts a l’auditori, i quins grups es presta a fer-ho sols. Potser espais 
petits com les aules de la 1ª planta o la torre es presten més pels alumnes 
d’iniciació a l’instrument (el curs vinent n’hi haurà molts). I deixar l’auditori 
per pensar en combinacions d’instrument, tipus concert.  
 
Professorat A l’Aula 1.5:  
Les audicions d’instrument van anar de fàbula. Aquest cop ens vam 
organitzar amb l’Arnau per fer baixos i guitarres conjuntament va ser bona 
idea fer-ho per grups reduïts i en horaris aproximats als habituals de classe. 
Això ens va permetre anar relaxats sense estres, amb bon temps de 
preparació i repàs per a cada grup i cadascun dels alumnes. Ens va permetre 
també que ens donés temps de jo acompanyar als alumnes de guitarra amb 
el baix i l’Arnau als alumnes de baix amb la guitarra quan ho vam considerar 
pertinent, cosa que va enriquir molt l’audició. Per mi va ser un plà genial a 
repetir, un format efectiu i no estressat. També ens va permetre parlar 
relaxadament amb les famílies. 

Assistència L’auditori ha estat sempre ple amb una mitjana de 60 a 70 persones, famílies 
de l’escola 
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Propostes de 
millora 

 Al Fer el concert en divendres no hi va haver acompanyament de piano. En 
els alumnes que comencen no els hi afecta perquè normalment toquen a 
duo amb el professor però sí als alumnes una mica més avançats. Caldria 
posar repertorista el divendres  o potser tenir més present que els alumnes 
que necessitin acompanyament no toquin en divendres.  
 
Sé que és molt difícil però aprofitant que aquest curs ha anat molt bé i 
estava tot molt ben organitzat, podem fer un pas més. Hi ha una tècnica 
molt interessant de braimstorming que la podríem dur a terme en una sessió 
amb els profes d’instrument, segur que trobaríem solucions molt creatives 
per a la setmana de concerts d’instrument! I que consti que és difícil superar 
el llistó, que l’has deixat molt alt!  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

57 
 

ANEX 8    

ACTIVITATS 2019/2020 
EMM CAN FARGUES  

 

 

 Concerts a la Torre 

Cor de 6 i 7 anys 
20 febrer  a les 17.30h  

 
 
Organitza  

 
Maria Capdevila  amb Coordinadora cultural Eulàlia Valls 

 
 Intèrprets 

 
Canten el cor de 6 i 7 anys    
David Carrion, Abril Eixarch, Helena Llastarri, Laia Ordeig, Emma Valls    

 
Responsables 

  
Maria Capdevila   

 
Activitat 

 
“Concerts d’aula a la torre”      

 
Objectius 

  
Mostrar les cançons les activitats fetes a classe de cant coral 

 
Observacions 

  
Els nens i nenes van quedar molt contents i les famílies també. 

 
Valoració 

  
Va anar molt bé. 

 
Assistència 

  
Van venir representants de totes les famílies 

 
Propostes de 
millora 

 
Aniria bé poder tenir pianista acompanyant i poder fer un assaig abans.  
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ANEX 8 

CANCEL.LAT    

ACTIVITATS 2019/2020 
EMM CAN FARGUES  

 

 
 Concerts a la Torre   

Aula de Viola Cristina Rodríguez  
26 de març a les 19.30h 

 

 
Organitza  

 
Cristina Rodriguez  amb Coordinadora cultural Eulàlia Valls 

  
Intèrprets 

 
Toquen 6 alumnes de l’aula de violí i viola de Cristina Rodríguez    

 
Responsables 

 
 Cristina Rodríguez     

 
Activitat 

 
“Concerts d’aula a la torre”   Els alumnes tenen la possibilitat de tocar tot el 
repertori que han treballat sense limitació de temps . Els concerts a la torre 
se poden realitzar cada dia de dilluns a divendres dins d’una franja horària 
que va anat entre les 17.30  i les 20.30 segons ha convingut el tutor i 
alumnes que hi participen  

Objectius   

Observacions  Cancel·lat pel covid19 

Valoració    

Assistència     

Propostes de 
millora 
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ANEX 13  

CANCEL.LAT 

ACTIVITATS 2019/2020 
EMM CAN FARGUES  

 

 
  

   Combos al Boca Nord   
C/ dels Agudells, 37-45 

28 de Març 19.00h 

 
Organitza  

  
Arnau Gil i Coordinadora cultural EMMCF Eulàlia Valls, amb Espai Jove Boca 
Nord   

  
Intèrprets 

  
THE ILLEGAL STRIKE  
 ELS MAGS DEL FAIRY  
 SEMPRE MISSING 

 
Responsables 

 
Arnau Gil 

 
Activitat 

 
Dissabte 28 de març tres dels combos de l’escola actuen a l’Espai Boca Nord 
dins del cicle Jazz a la Boca. Aquest es un cicle de jazz jove i de freqüència 
mensual del Districte d’Horta-Guinardó. 
El Full de ruta serà: 

 Arribada a Boca Nord: 17.40 
 Prova de so: 18.00 
 Concert dels combos: 19.00 
 Concert d’ALBA CARETA GROUP: 20.00 

 
Objectius 

 
Plantejar un concert amb format professional perquè els alumnes puguin 
exposar i viure l’experiència d’interpretar el seu repertori davant del públic 
del districte.          

Observacions    

Valoració   

Assistència     

Propostes de 
millora 
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ANEX 8   

 
CANCEL.LAT   

ACTIVITATS  
EMM CAN FARGUES  

 

  

Concerts a la Torre   
Aula de Flauta de bec 

2 d’abril les 18.30h 

Organitza  Eulàlia Valls, professora de flauta de bec 

 Intèrprets Toquen 6 alumnes de l’aula Flauta de bec   
Ana Molinero   
Sabrina Rato   
Pau Bech    
Arsema Rossinyol     
Bernat Carrera      
Anabel Velasco    

Responsables  Eulàlia Valls     

Activitat “Concerts d’aula a la torre”   Els alumnes tenen la possibilitat de tocar tot el 
repertori que han treballat sense limitació de temps . Els concerts a la torre 
se poden realitzar cada dia de dilluns a divendres dins d’una franja horària 
que va anat entre les 17.30  i les 20.30 segons ha convingut el tutor i 
alumnes que hi participen  

Objectius  Fer una mostra de totes les peces de Mozart que han treballat els flautistes 
de bec de forma idividual o en conjunt 

Observacions Cancel·lat pel covid 

Valoració    

Assistència     

Propostes de 
millora 
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CANCEL.LAT 

ACTIVITATS 2019/2020 
EMM CAN FARGUES  

 

Trobada de clarinets   
  28 d’abril al Vendrell. De les 10’30-18’15 

 
Organitza  

 
Associació Catalana de Clarinetistes 

Intèrprets Alumnes de clarinet Núria Belmonte de l’EMMCF  

Responsables Núria Belmonte 

Activitat Trobada de clarinets 

Objectius Oferir l’oportunitat als alumnes de clarinet de gaudir d’una trobada amb 
altres alumnes d’escoles de música i tocar el repertori que hem treballat 
prèviament a classe. 
Tal com diu l’organització:  
“Una jornada especial en la que participen els alumnes de diverses escoles 
de música. Es tracta de passar un dia agradable fent música amb el clarinet, 
gaudint d’un entorn diferent al que estan acostumats i conèixer nous 
clarinetistes, amb la col·laboració especial de la Coral Petit Estel, grup de 
gralles Tocats de canya i la Colla Castellera Nens del Vendrell. Un seguit 
d’assajos i tallers que culminaran en un concert que hem anomenat “Música 
i Tradició”.” 

Observacions  S’ha cancel·lat a causa del Covid-19 i es posposa realitzar-la per quan sigui 
possible  . 

Valoració    

Assistència 4 alumnes han confirmat la seva participació: Jani Andrés, Sílvia Benavent, 
Mauro Moreno, Amèlia Valdez.  

Propostes de 
millora 
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ANEX 14   

CANCEL.LAT 

ACTIVITATS 2019/2020 

EMM CAN FARGUES  

 

Portes obertes EMM Can Fargues   

Dissabte 9 de maig de 10.30h a 14.00h   

Organitza  Directora Montse Campderrós i Coordinadora cultural EMMCF Eulàlia Valls 

Intèrprets Alumnat de les següents agrupacions: 
10.15  Taller per a gent gran   
10.45 COMBOS 
10.45 DRUM CIRCLE  Nuria Reboreda Adrià   
11.15 Banda/ vent ini/ orquestra /corda/ cordini /orff 
12.15 Guitarres becs i pianos 
12.30 Xerrada informativa 
12.45 TALLERS 
Taller de construcció de instruments  
Taller percussió corporal Adrià?? 
13.30 fi   
 

Responsables Equip directiu i professorat de l’escola. 

Activitat Fins a dia 13 de març les portes obertes ja estaven organitzades  

Permisos demanats,  

Programes fets per poder fer cartells  

Activitats programades     

Amb el confinament i l’anul·lació de les portes obertes, s’ha fet un vídeo 

recollint petits fragments dels darrers concerts de totes i cada una    de les 

agrupacions  de l’escola per poder-ne fer una mostra de forma virtual des del 

web de l’escola. També s’ha elaborat un segon vídeo on es fa un mostra 

especifica de tots els instrument que es poden estudiar a l’escola amb els 

alumnes mes joves com a protagonistes.       
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Objectius  • Donar la possibilitat de conèixer de primera mà el funcionament de 

l’escola, els seu pla d’estudis i els seus professors.  

• Gaudir del treball realitzat pels alumnes de l’escola en les diferents 

agrupacions musicals.  

• Respondre tots els dubtes relacionats amb l’escola de música als assistents.  

• Obrir l’escola de música a la ciutat. 

Observacions   Cancel·lat pel covid19 

Valoració   Bona valoració respecte a les portes obertes virtuals que vàrem preparar.  

Assistència    

Proposta Durant el confinament, vam realitzar “les portes obertes virtuals” penjant a 

la pàgina web un power point amb tota la informació de l’escola. 
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ANEX  15  

CANCEL.LAT 

ACTIVITATS 2019/2020 

EMM CAN FARGUES  

 

Setmana cultural   

 11,12 13 14 i 15 de Maig de 17.30h a 20.30h    

Organitza  Directora Montse Campderrós i Coordinadora cultural EMMCF Eulàlia Valls  

Intèrprets  Alumnes de totes les agrupacions de l’escola des de 8 anys fins a 18  

Responsables Tot el professorat de l’escola.   

Activitat La setmana cultural és la culminació del projecte d’Escola de tot el curs. Hi 

havia programats diversos concerts i actuacions per part de les agrupacions 

de l’escola, fent una petita mostra de tot el treball realitzat a l’entorn del 

projecte musical que hem triat enguany  : Mozart 

Concerts de dilluns 11 de 17.30 a 20.00   

Cor bàsic 1A- 8 anys 

Cor bàsic 1B - 8 anys   

METAMORFOSI  EMMSA  

Flautistes de bec de EMMCF  i  EMMSA 

EMILI PUJOL  

Cor bàsic 2A- 9 anys 

COR JOVE   

MON PIANO ENSEMBLE 

CHERUBINO ENSEMBLE 

FERRAN SORS 

KILOMBO COMBO 

THE STONE BAND COMBO 
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Concerts de dimarts 12 de 18.00 a 19.30 

Cor bàsic 1C - 8 anys 

Cor bàsic 2B- 9 anys 

Cor bàsic 2H- 9 anys 

Llenguatge musical 

SARASTRO ENSEMBLE  

Cor 1D- 8 anys 

Cor  2C- 9 anys  

ELS MAGS DEL FAIRY COMBO 

Concerts de dimecres 13 de 18.00 a 19.45 

Cor  bàsic 2D- 9 anys 

 Cor  bàsic 1E -8 anys 

CQ6B  ENSEMBLE 

EMILI PUJOL   

FLOS ENSEMBLE 

FRANCESC TARREGA 

Alumnes Solistes 

VENT INI    

ENSEMBLE PERCUSSIÓ 

GRUP DE CLARINETS 

MIQUEL LLOBET 

AGRUPACIÓ ORFF 
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Concerts de dijous 14 de 18.00 19.30 

Cor 2E- 9 anys 

Cor 2F- 9 anys 

ENSEMBLE CORDINI 

ENSEMBLE CORDA 

THE BIG BANG COMBO 

THE ILLEGAL STRIKE COMBO 

Concerts de divendres 15 de 18.00 a 19.00 

CAMBRA 

BANDA  

ORQUESTRA 

OUTER SPACE COMBO 

SEMPRE MISSING COMBO  

Objectius La setmana cultural es una mostra del treball transversal que s’ha fet durant 

tot el curs des de totes les aules sobre la figura de Mozart.         

Observacions  Cancel·lat pel covid19 . 

Fins a dia de la cancel·lació tota l’escaleta de la jornada muntada. 

Totes les col·laboracions amb d’altres centres acordats. 

Tots els assajos amb agrupacions musicals o de dansa programats 

Projecte de decoració dels espais acordat i confirmat 

Projecte fotogràfic acordat per tota la setmana 

Projecte d’hostaleria per divendres 15 

Amb el confinament i l’anul·lació de La setmana cultural s’ha realitzat de 

forma virtual . S’ha creat una pàgina web  per allotjar tots els continguts que 

el professorat ha anat recollint  en forma de fotografies, vídeos per poder-ho 

fer arribar a les famílies. 
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Valoració    

Assistència   

Propostes de 

millora 
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CANCEL.LAT 

ACTIVITATS 2019/2020 

EMM CAN FARGUES  

Concerts de Combos de EMMSA EMME i EMMCF   

Dijous 4 juny a les 18.00h 

Organitza  Professors de combo de l’EMMCF EMME I EMMSA amb Coordinadora 

cultural EMMCF Eulàlia Valls   

Intèrprets Alumnes EMM Eixample             Alumnes EMM Sant Andreu         

Alumnes EMM Can Fargues         

Responsables EMM Can Fargues : Arnau Gil , Clara Lai, Guillem Aguilar 

EMM Sant Andreu: Adrià Heredia i Bernat Hernandez,  

EMM Eixample Adrià Heredia  i Jordi Gaig.   

Activitat Des de l’EMM Can Fargues s’organitza el segon festival De jazz soul i pop-

Rock amb els combos de l’EMM Sant Andreu i EMM Eixample. 

Objectius  Continuar un segon festival on tots els combos de les escoles municipals per 

continuar el contacte i consolidar aquest tipus d’activitats conjuntes entre 

escoles. 

Observacions  Cancel·lat pel covid19 . 

Fins a dia de la cancel·lació els espais i la sonorització del concert ja estaven 

sol·licitats i aprovats. 

Tot i això havien estat contemplades les propostes de millora fetes el curs 

anterior 

- Reservar una data cap a principis de juny per la disponibilitat de 
l’alumnat de totes les escoles.  

Valoració   

Assistència   

Propostes de 

millora 
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CANCEL.LAT    

ACTIVITATS 2019/2020 

EMM CAN FARGUES  

Concerts d’instrument   5 8,9,10,11,  Juny  

Organitza  Coordinadora cultural EMMCF Eulàlia Valls  

 Intèrprets  Tots els alumnes que fan instrument indivdual o agrupat entre 8 i 18 anys   

Responsables  Tots els professors d’Instrument 

Activitat  Concerts d’aula d’instrument   

Objectius Fer una mostra del treball que es fa a cada una de les aules a les famílies               

Observacions Cancel·lat pel covid19 

Valoració  

Assistència    

Propostes de 

millora 
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CANCEL.LAT 

ACTIVITATS 2019/2020 
EMM CAN FARGUES  

Música als Parcs   
Concert fi de curs de l’EMM Can Fargues  

Divendres 12 de juny a les 20.00  

Organitza  Ajuntament de Barcelona  amb Coordinadora cultural EMMCF Eulàlia Valls 

Alumnat    De les agrupacions de l’orquestra , la banda i els cors de joves i d’adults  
amb una cantant solista, invitada 

Responsables Francesc Vidal i Marc Garcia 

Activitat Hi havia programat el concert de fi de curs i fi de projecte Mozart de l’EMM 
Can Fargues amb l’actuació de l’orquestra , la banda i els cors de joves i 
d’adults de l’escola amb una cantant solista invitada, Sílvia Sabater.  
Tota la programació del concert ha estat elaborada per Francesc Vidal , 
professor d’orquestra i banda  i Marc Garcia director dels cors i pianista 
repertorista             

Objectius  Fer una mostra de tot treball realitzat a l’entorn del projecte Mozart                              

Observacions El cicle “Música als Parcs” . Cancel·lat pel covid 

Valoració   

Assistència     

Propostes de 
millora 
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CANCEL.LAT   

ACTIVITATS 2019/2020 
EMM CAN FARGUES  

Setmana de concerts de Mim, fi de curs   
   15,16,17 i 18 de Juny  a les 17.30 i a les 19.00 

 

 
Organitza  

 
Departament de Mim  

  
Intèrprets 

 
Tots els alumnes de Mim de 4 anys fins a 7anys  

 
Responsables 

 
Bel Riera,  Maica Capdevila i Montse Campderrós,   

 
Activitat 

 
Seguint la temàtica del projecte d’escola, els concerts de Mim de fi de curs 
tenien la Figura de Mozart com a protagonista.                    

 
Objectius 

 
Concert es una mostra el treball fet a l’aula durant tot el segon quadrimestre         

 
Observacions 

  
Cancel·lat pel covid 

 
Valoració 

   

 
Assistència 

    

Propostes de 
millora 
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ANEX 16 
  

ACTIVITATS 2019/2020 
AMB ALUMNES DE DINS I FORA DE L’ESCOLA  

 

 
 

 
 
 
 

Musical de Can Fargues  
“Viatgem amb l’arc de Sant Martí”   
 Del 29 de juny al 10 de juliol de 9.00 a 13.00  

Descripció: L’estatge musical “Viatgem amb l’arc de Sant Martí” està enfocat a vivenciar 
el procés de creació d’un musical adaptat a les característiques dels 
participants  

Objectius: - Fer la presentació del musical l’últim dia de l’estatge 
- Treball en petit grup de manera cooperativa, acompanyada i/o autònoma 
- Creació col·lectiva per elaborar coreografies i decorats 
- Aprenentatge dels continguts del musical (text, coreografies, parts 
instrumentals) 
- Experimentar la complexitat de la logística que implica aquest projecte 
- Estimular el gaudi de la música i el món de l’escena. 
- Experimentar la motivació de compartir l’objectiu de presentar el musical.    

Dates:  Del 29 al 10 de juliol de 9.00 a 13.00 

Responsables:  Bel Riera  

Alumnat 
implicat: 

 10 alumnes 
 

Assistència Tots els alumnes venen a L’estatge 

Propostes de 
millora: 

 La diferència d’edat és massa gran, és difícil trobar activitats compatibles per 
a tots.  
 

Valoració  Aquest L’estatge funciona prou bé al ser pocs alumnes. No podem fer 
espectacle final per les causes del Covid-19, però prepararem un vídeo 
muntatge per a les famílies.  
L’estatge no només és musical, sinó que treballem amb molta 
psicomotricitat, coordinació del cos i sobretot amb el desenvolupament de 
tots els sentits.  
Tenim tot el material que es necessita i les instal·lacions estan sempre ben 
preparades. 
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ANEX 17  
TALLERS 2019/2020 

COR  
Cor d’adults 

D’octubre 2019 a juny 2020 

 
Organitza 

 
Marc Garcia   

 
Descripció: 

 
Un nou concepte de cor d’adults: diversió, tècnica, rigor, aprenentatge, 
diversitat d’estils  Aquest és un projecte iniciat al curs 18/19 que gràcies al 
seu èxit, continua aquest curs gairebé doblant la quantitat de participants. 
Amb aquesta activitat, que està oberta a tothom, volem implicar al major 
nombre de  famílies i amics de l’escola, per tal de que participin en els 
projectes d’escola de cada any, i a la vegada.   

 
Objectius: 

 
Proporcionar  una aproximació a la música que permeti tant gaudir-la com 
introduir-se a l’expressió musical i poder així compartir bones experiències 
musicals tot cantant.  

 
Dates i 
Horaris 

 

D’octubre  2019 a juny 2020 
 Dimecres de 20.15 a 21.15 

 
Responsables: 

  
Marc Garcia 

Alumnat 
implicat : 

39 alumnes majors de 18 anys 

Assistència 39 alumnes durant tot el curs, d’octubre a juny: 30 sessions 

Propostes de 
millora 

Per tal d’aconseguir fer una petita formació de llenguatge musical, 
i dedicar una estona a llarga consciència corporal, el taller hauria d’ampliar-
se 15 o 30 minuts. 

Valoració Molt positiva. El grup ha seguit en actiu després del confinament i ha 
enregistrat un video per col.laborar amb la setmana cultural. Esperen 
continuïtat 
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TALLERS 2019/2020 
INSTRUMENT 

Saxo 
D’octubre 2019 a juny 2020 

 
Organitza 

 
Joan Soler   

 
Descripció: 

 
Taller per aprendre a tocar al saxo de manera divertida 

 
Objectius: 

 

 
Dates i 
Horaris 

  

D’octubre  2019 a juny 2020 
 Divendres de 20.15 a 21.15 

 
Responsables: 

  
Joan Soler   

Alumnat 
implicat : 

 2 alumnes majors de 18 anys 

 
Assistència 

 
2  alumnes durant tot el curs, d’octubre a juny: 30 sessions 

 
Propostes de 
millora 

 
Ha estat un plaer fer aquest taller amb gent adulta. Hem aprofitat moltíssim 
les classe, hem treballat tècnica, repertori, etc. Els alumnes han treballat 
força i han conegut i estimat l’instrument. 
El que no entenc és perquè no hem seguit fent les classes en el període de 
confinament. Els alumnes adults estaven molt interessats i crec que no els 
hi hem donat la oportunitat de seguir fent classe.   

Valoració  10 
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TALLERS 2019/2020 
INSTRUMENT 

 

1,2,3 Clarinet 
D’octubre 2019 a juny 2020 

Organitza Núria Belmonte   

Descripció:  1, 2, 3... clarinet! És una bona oportunitat per aprendre a tocar el clarinet 
en grup amb músiques de diferents estils (bandes sonores, modern, jazz, 
folk, clàssic...). Al mateix temps, coneixerem curiositats del clarinet així 
com anirem consolidant els aspectes bàsics del clarinet com ara la tècnica, 
la respiració, l’afinació i la disposició corporal.   
 

Objectius: Disposició corporal: 
Adoptar una disposició corporal que afavoreixi una adaptació natural i 

adequada amb l’instrument.   
 
Habilitats tècniques: 
Realitzar una respiració diafragmàtica. 
Assolir un domini bàsic del registre greu, mig i introducció del registre agut. 
Realitzar les articulacions bàsiques (picat, staccato, lligat). 
Realitzar l’emissió amb facilitat i tocar amb un so estable. 
Desenvolupar una afinació adequada per a tocar en grup. 
Tenir una embocadura ben col·locada, fixa i estable. 
 
Interpretació: 
Comprendre l’estructura formal de peces senzilles. 
Desenvolupar l’habilitat de tocar obres per a més d’una veu. 
Interpretar adequadament la notació musical del repertori. 
Habilitats auditives: 
 
Desenvolupar l’oïda interna de manera bàsica. 
Coneixements sobre l’instrument: 
 
Conèixer la informació bàsica relacionada amb l’instrument i el seu 

context.   
Conèixer el nom de les parts de l’instrument i el funcionament bàsic del 
mecanisme.  
Actitud: 
Mostrar una actitud de motivació, de participació, de curiositat i respecte 

vers els altres.   

Mostrar habilitat en el muntatge i higiene de l’instrument i els accessoris.   
Respectar l’instrument, accessoris i el material de classe. 
 

Dates i 
Horaris 

D’octubre  2019 a juny 2020 
Dimecres de 19.50 a 20.50  
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Responsables:  Núria Belmonte 

Alumnat 
implicat : 

 2 alumnes majors de 18 anys 
 

Assistència 2 alumnes durant tot el curs, d’octubre a juny: 30 sessions 

Propostes de 
millora 

 

Valoració  El taller d’adults ha anat molt bé. Ja és el quart any que venen els alumnes 
i el grup ja està consolidat i hi ha molt bon ambient de treball. Els alumnes 
estan contents i aprenen fent treball en equip. 
Els alumnes han participat contents al conjunt de clarinets que ha fet un 
concert per Nadal amb els alumnes de clarinet de dimecres. 
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TALLERS 2019/2020 
INSTRUMENT 

Violoncel 
D’octubre 2019 a juny 2020 

Organitza  Horia Mihon  

Descripció: Iniciació al violoncel per a adults    
En aquest curs s’ensenyarà la tècnica bàsica de l’instrument i la seva 
aplicació a la  interpretació de peces senzilles, juntament amb la resta 
d’alumnat del grup. Adreçat a tothom que vulgui aprendre a tocar el 
violoncel o aquells que volen aprofundir en les nocions bàsiques de 
l’instrument.  

Objectius: Adquirir tots els coneixements tècnics i musicals per acabar tocant les 
melodies que més t’agraden amb aquest instrument. No és necessari saber 
llegir partitures, ja que ho aprendrem paral·lelament mentre comencem a 
rascar les primeres notes a al violoncel.   

Dates i 
Horaris 

D’octubre  2019 a juny 2020 
Dimarts de 18.40h a 19.40 

Responsables:  Horia Mihon Niculescu 

Alumnat 
implicat : 

2 alumnes majors de 18 anys 
 

Assistència 2 alumnes durant els primers 2 trimestres, d’octubre a març: 20 sessions 

Propostes de 
millora 

 

Valoració Valoració positiva. 
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 TALLERS 2019/2020 

INSTRUMENT 
Piano 

D’octubre 2019 a juny 2020 

 
Organitza 

 
Núria Reboreda   

 
Descripció: 

 

Oferim un apropament al piano a nivell inicial i a nivell avançat, realitzant 
interpretacions de partitures de diversos estils i una iniciació a la 
improvisació musical   

 
Objectius: 

 
Iniciar-se a la improvisació musical, enteniment dels símbols i notació 
d’una partitura. 

 
Dates i 
Horaris 

 
D’octubre  2019 a juny 2020 
Dilluns de 15.55 a 16.55 

 
Responsables: 

 
Núria Reboreda 

 
Alumnat 
implicat : 

 
2 alumnes majors de 18 anys 

 
Assistència 

 
2 alumnes durant tot el curs, d’octubre a juny: 30 sessions 

Propostes de 
millora 

     

Valoració  Súper positiva. Les alumnes venen molt motivades 
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TALLERS 2019/2020 

INSTRUMENT 

Guitarra Elèctrica 

D’octubre 2019 a juny 2020  

Organitza Arnau Gil i EMM Can Fargues 

Descripció: En aquest curs aprendrem els aspectes bàsics de la tècnica de la guitarra 

així com en el repertori i interpretació de la música moderna. Adreçat a 

tothom que vulgui aprendre a tocar la guitarra elèctrica o acústica i que 

mai o pràcticament mai l’hagi tocat.     

Objectius: Aprendre els aspectes bàsics de la tècnica i interpretació de la guitarra 

moderna. 

Dates i 

Horaris 

 D’octubre  2019 a juny 2020 

Grup 1: Dimarts 16.30 a 17.30 

Grup 2: Dijous de 15.55 a 16.55 

Grup 3: Dijous de 20.20 a 21.20 

Responsables:  Arnau Gil 

Alumnat 

implicat : 

7 alumnes majors de 18 anys 
Grup 1: 2 alumnes 

Grup 2: 3 alumnes 

Grup 3: 2 alumnes 

Assistència 7 alumnes durant tot el curs, d’octubre a juny: 30 sessions  

Propostes de 

millora 

 

Valoració   
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TALLERS 2019/2020 

INSTRUMENT 

COMBO 

D’octubre 2019 a juny 2020  

Organitza Arnau Gil i EMM Can Fargues 

Descripció: En aquest conjunt instrumental hi tenen cabuda tots els instruments de 

música moderna. Tocarem temes coneguts de jazz, soul, funk i rock  

Objectius:  Aprendre a millorar en la pràctica del nostre instrument.   

Dates i 

Horaris 

D’octubre  2019 a juny 2020 

Oye combo va: Dijous 14.55 a 15.55   

Responsables:  Arnau Gil 

Alumnat 

implicat : 

5 alumnes majors de 18 anys 
 

Assistència 5 alumnes durant tot el curs, d’octubre a juny: 30 sessions 

Propostes de 

millora 

  

Valoració  
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6.- Resolució d’aprovació de la memòria 
Montse Campderrós Borràs, com a directora del centre i, en aplicació del que s’estableix en l’article 

10 del Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius i la resolució per la qual 

s’aproven els documents per a l’organització i gestió dels centres per al curs 2020-2021, i consultat 

el Consell escolar del centre, segons consta en acta de la sessió en data 11 de desembre de 2020 i al 

Claustre 10 de setembre de 2020 la memòria. 

 

RESOLC: 

1. Aprovar la memòria del curs 2019-2020 

2. Donar a conèixer el seu contingut a tota la comunitat educativa. Aquest document 
també serà publicat a la pàgina web del centre.  

 
 

 
 

Barcelona, a 11 desembre de 2020                                                   

 

 

Montserrat  Campderrós i Borràs                                                  Segell del Centre 

Directora EMM Can Fargues
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