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1- EQUIP EMM CAN FARGUES  
 
1.1 Equip directiu: 
 

CAMPDERROS BORRAS, MONTSE Directora 

GIL BETRIU, ARNAU  Cap d´estudis 

RIERA ROSELLO, ISABEL  Coordinadora de projectes 

VALLS BALAGUE, EULALIA Secretaria acadèmica 

 
 
1.2 Òrgans unipersonals de coordinació  
 

GIL BETRIU, ARNAU  Cap de departament d’instruments 

ARRIBAS MONTAGUT, EDUARD Cap de departament d’agrupacions 

CAPDEVILA CABO, MARIA Cap departament de Música i Arts 

CAPDEVILA ENRIQUEZ, MAICA Cap departament Llenguatge musical i MIM 

 
 
1.3 Professorat: 
 

CAMPDERROS BORRAS, MONTSE Llenguatge musical, Música i moviment, Piano, Teclats 

GIL BETRIU, ARNAU  Combo, Guitarra elèctrica, Llenguatge musical 

RIERA ROSELLO, ISABEL  Clarinet, Orff, Llenguatge musical, Música i moviment 

VALLS BALAGUE, EULALIA Flauta de bec 

ALBURQUERQUE SUBIRATS, TONI Trompa, Trompeta  

ARRIBAS MONTAGUT, EDUARD Contrabaix, Música de cambra, Orquestra 

AXELROUD LISSITZA, KSENIA Conjunt instrumental, Guitarra 

BANEGAS LOPEZ, FRANCESC Trombó 

BELMONTE LLONGUERAS, NURIA Clarinet 

BENEJAM BIBILONI, JOAN Conjunt instrumental, Guitarra, Informàtica musical 

CAPDEVILA CABO, MARIA Llenguatge musical, Música i moviment, Teatre 

CAPDEVILA ENRIQUEZ, MARIA Guitarra, Llenguatge musical, Música i moviment 

CLAI MONZON, CLARA  Combo, Conjunt instrumental, Piano 

DOMENECH AMADOR, ANDREU Combo, Conjunt instrumental, Saxòfon 

GARCIA RAMI, MARC Conjunt instrumental,  Piano 

GOMEZ PASTOR, JUAN CARLOS Conjunt instrumental, Guitarra 

MARTINEZ SOLA, ERNEST Violí 

MIHON NICULESCU, HORIA Conjunt instrumental, Orquestra, Violoncel 

MORENO TELLA, NURIA Oboè 

MORRON PUJOL, ADRIÀ Combo, Conjunt instrumental, Percussió 

MUÑOZ CANTO, RUBEN Fagot 

PI ROIG, ELISENDA Llenguatge musical, Viola, Violí 
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REBOREDA RIVERA, NURIA Piano 

RODRIGUEZ  BAZ, CRISTINA Viola, Violí 

TORRENS I BASSOLS, LAIA Flauta travessera 

PAYÈS ROMA, EUDALD Trompeta 

MARTINEZ BELTRAN, NEUS Dansa, Música i moviment, Teatre 

CARDONA COLL, PAU Baix elèctric, Combo 

REY RODRIGUEZ, BEATRIZ  Cant, Conjunt vocal 

VILA CARBONELL, JULIA Música i moviment, Teatre, 1,90% Suport psicopedagògic 

URZAIZ ZAMORA. MARTA Clarinet 

GANZER JUSTICIA, GEMMA Conjunt instrumental,  Piano 

 
 
1.4 Personal d´administració i serveis 
 

PUIG FITO, EMILI Administratiu 

DIEZ GONZÁLEZ, JUDITH  Administrativa  

LASMARIAS LATORRE, ALBA Conserge 

MARTINEZ GARCÍA, YOLANDA Conserge 
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2- ALUMNAT DELS PROGRAMES I ITINERARIS FORMATIUS DEL CENTRE 
 
2.1 Programes de llarg recorregut Alumnat de 4 a 18 anys 
 
Alumnat per programes/edats 

 
CURS 2021-22 

Sensibilització 1, 1r curs  4 anys 2 grups         28 

Sensibilització 1, 2n curs 5 anys 4 grups 56 

Sensibilització 2, 1r curs 6 anys  4 grups 56 

Sensibilització 2, 2n curs 7 anys 2 grups 28 

Bàsic 1, 1r curs  8 anys 2 grups 26 

Bàsic 1, 2n curs 9 anys  5 grups 55 

Bàsic 2, 1r curs 10 anys 6 grups 68 

Bàsic 2, 2n curs 11 anys 4 grups 48 

Música Jove 1, 1r curs 12 anys  3 grups  41 

Música Jove 1, 2n curs 13 anys   3 grups  30 

Música Jove 2 1er curs 14 anys  1 grups  8 

Música jove 2 2n curs 15 anys  2 grups 11 

Música Jove Intro 16-18 anys 2 grups 7 

Programa +18  18 anys  1 grup 9 

Programa Conservatori 10-13 anys 1 grup 3 

*Altres: No matriculats a LL. M 14-18 anys  42 

Total alumnat 516 
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Alumnat per tipus de programa 
 

Tipus de programa  Nombre d´alumnes  

Sensibilització 168 

Bàsic  197 

Avançat i/o  Música Jove 139 

Programa Conservatori 3 

Programa +18 9 

TOTAL 516 

 
 Alumnat per ràtios de càrrega lectiva   
 
 

 
Nombre 

d´alumnes  
% 

0-0,2 168 32,56% 

0,21-0,5 146 28,29% 

0,5-1 197 38,18% 

1,1-1,5 5 0,97% 

 516  
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Alumnat per instruments 
 

 Programa bàsic  Música Jove TOTALS 

Especialitat Total alumnat % Total alumnat % Total alumnat % 

Baix elèctric 10 4,83% 2 1,41% 12 3,44% 

Cant 8 3,86% 1 0,70% 9 2,58% 

Clarinet 16 7,73% 6 4,23% 22 6,30% 

Contrabaix 8 3,86% 1 0,70% 9 2,58% 

Fagot 2 0,97%   0,00% 2 0,57% 

Flauta de bec 1 0,48%   0,00% 1 0,29% 

Flauta travessera 7 3,38% 6 4,23% 13 3,72% 

Guitarra 22 10,63% 25 17,61% 47 13,47% 

Guitarra elèctrica 12 5,80% 15 10,56% 27 7,74% 

Oboè 6 2,90%   0,00% 6 1,72% 

Percussió 15 7,25% 16 11,27% 31 8,88% 

Piano 15 7,25% 38 26,76% 53 15,19% 

Saxòfon 17 8,21% 4 2,82% 21 6,02% 

Trombó 6 2,90% 2 1,41% 8 2,29% 

Trompa 4 1,93%   0,00% 4 1,15% 

Trompeta 7 3,38% 3 2,11% 10 2,87% 

Viola 11 5,31% 3 2,11% 14 4,01% 

Violí 24 11,59% 13 9,15% 37 10,60% 

Violoncel 16 7,73% 7 4,93% 23 6,59% 
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Alumnat per modalitat instrumental  
 

Instrument  
Nombre 

d´alumnes  
Instrument 

Nombre 
d´alumnes  

Baix 12 Percussió 31 

Cant 9 Piano 53 

Clarinet 22 Saxo 21 

Contrabaix 9 Trombó 8 

Fagot 2 Trompa 4 

Flauta de bec 1 Trompeta 10 

Flauta travessera 13 Viola 14 

Guitarra  47 Violí 37 

Guitarra elèctrica 27 Violoncel 23 

Oboé 6     

 
 
Alumnat modern i clàssic  

 

 
Instrument  

Nombre 
d´alumnes  

Clàssic 

Piano 53 

Saxo 21 

Clarinet 22 

Contrabaix 9 

Fagot 2 

Flauta de bec 1 

Flauta travessera 13 

Guitarra  47 

Oboé 6 

Trombó 8 

Trompa 4 

Trompeta 10 

Viola 14 

Violí 37 

Violoncel 23 

Modern 

Baix 12 

Guitarra elèctrica 27 

Percussió 31 

Cant 9 
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Alumnat per família instrumental  

 

Família 
instrumental 

2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 
Alumnes % Alumnes % Alumnes % Alumnes % Alumnes % Alumnes % 

CORDA 31 22% 51 23% 78 28% 83 25% 96 27% 83 24% 

POLIFÒNICS 40 29% 69 31% 82 29% 100 30% 96 27% 100 29% 

VENT FUSTA 31 22% 36 16% 50 18% 46 14% 51 14% 65 19% 

VENT METALL 13 9% 22 10% 31 11% 44 13% 47 13% 22 6% 

MODERN 24 17% 44 20% 42 15% 55 17% 66 19% 79 23% 

TOTAL 139 100% 222 100% 283 100% 328 100% 356 100% 349 100% 

 
 

Baixes durant el curs  
 
Les baixes produïdes durant el curs de setembre a juny ambdós inclosos, les hem anat cobrint 
trucant a la llista d’espera. Sobretot amb l’alumnat de sensibilització. 
 
 

Programa d´ensenyament  
Nombre 

d´alumnes 

Sensibilització 1, 2n curs (5anys) 8 

Sensibilització 2, 1r curs (6anys) 6 

Sensibilització 2, 2n curs (7anys) 2 

Bàsic 1, 1er curs 2 

Bàsic 1, 2n curs 5 

Bàsic 2, 2n curs 2 

Música Jove Intro 2 

Programa Conservatori 1 

Música Jove 2   1er curs 2 

Música jove 2    2n curs 1 

Música jove 1    1er curs 8 

Música Jove 1    2n curs 4 

TOTAL  43 
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Assignatures optatives 
 
Durant aquest curs hem iniciat el nou pla d’estudis amb la introducció d’assignatures optatives. El 
total d´alumnes que cursen assignatures optatives son 198 alumnes, de 349 alumnes que poden 
optar d´aquesta oferta que donem. 151 alumnes no han fet cap optativa aquest curs 21/22. 
 
 

1. Taller de teclats 
2. Taller d’ukeleles 
3. Taller de batucada 
4. Teatre musical 
5. Dansa 
6. Cambra 
7. Orff 
8. Música i tecnologia  
9. Cor 

*Música Modera: s’ofereix el curs vinent. 
*Música i cultura: s’ofereix el curs vinent. 
 
 

Assignatura optativa Nombre d´alumnes Grups 

Taller de teclats 24 3 

Taller d’ukeleles 24 2 

Taller de batucada 6 1 

Teatre musical: 96 8 

Dansa 5 1 

Cambra 6 1 

Orff: 23 2 

Música i tecnologia 4 1 

Cor 10 1 

TOTALS 198 alumnes 

 
 

Alumnat amb simultaneïtat d´estudis  
 

 Data de naixement 

1. 11/02/2009 

2. 22/03/2009 

3. 19/01/2008 

4. 24/06/2009 
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 Data de naixement 

5. 28/01/2005 

6. 13/11/2007 

7. 28/03/2006 

8. 21/05/2007 

9. 31/10/2007 

10. 28/12/2005 

11. 26/12/2009 

12. 05/11/2007 

13. 11/09/2007 

14. 22/08/2009 

15. 14/01/2010 

16. 19/12/2007 

17. 11/04/2009 

18. 20/08/2007 

19. 26/10/2007 

TOTAL:  19 alumnes 
 

 
Alumnat que va demanar bonificacions  
 

Total nombre d’ajuts demanats: 71 
Total nombre d’ajuts concedits: 46 
Total nombre d’ajuts denegats: 25 
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2.2 Tallers i cursos  
 

Tallers d´adults 
 

Els tallers adreçats a persones adultes, han estat:  
 

Nom del Taller Trimestre Data Inici Data Final Alumnes 
Hores 

lectives  
Professorat 

Combo "Oye Combo Va" T1 04/10/2021 22/12/2021 6 10 Arnau Gil 

Cor adults 
T1 04/10/2021 22/12/2021 26 10 

Marc Garcia 
T2 17/01/2022 15/04/2022 21 15 

Piano adults dll 

T1 04/10/2021 22/12/2021 3 10 
Montserrat 
Campderros 

T2 17/01/2022 15/04/2022 3 10 

T3 25/04/2022 22/06/2022 3 10 

Piano adults dx 

T1 04/10/2021 22/12/2021 2 10 

Clara Lai T2 17/01/2022 15/04/2022 3 10 

T3 25/04/2022 22/06/2022 3 10 

Taller Baix Elèctric T1 04/10/2021 22/12/2021 2 10 Pau Cardona 

Taller de guitarra 
moderna 

T1 04/10/2021 22/12/2021 4 10 Arnau Gil 

Taller de percussió 
cubana 

T1 04/10/2021 22/12/2021 2 10 Adrian Morron 

Taller guitarra clàssica 1  

T1 04/10/2021 22/12/2021 3 10 

Maica Capdevila T2 17/01/2022 15/04/2022 3 10 

T3 25/04/2022 22/06/2022 3 10 

Taller Iniciació guitarra 

T1 04/10/2021 22/12/2021 4 10 

Maica Capdevila T2 17/01/2022 15/04/2022 3 10 

T3 25/04/2022 22/06/2022 3 10 

Taller violoncel 

T1 04/10/2021 22/12/2021 2 10 

Horia Mihon T2 17/01/2022 15/04/2022 2 10 

T3 25/04/2022 22/06/2022 2 10 

Combo Baix - Guitarra 
T2 17/01/2022 15/04/2022 4 10 Arnau Gil 

T3 25/04/2022 22/06/2022 4 10 Pau Cardona 

Taller de guitarra 
moderna jove 

T2 17/01/2022 15/04/2022 2 10 
Arnau Gil 

T3 25/04/2022 22/06/2022 2 10 
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Tallers de nadons  

 
Tallers de nadons impartits d’octubre a desembre amb un total de 4 famílies: 
 

Nom del Taller Trimestre Inici Final Alumnes 
Hores 

lectives  
Professorat 

Salta Miralta   T1 04/10/2021 22/12/2021 4 10 
Montserrat i Isabel 

Riera 

 
 
 

 
Stages d’estiu 

 
S´han realitzat dos stages d´estiu: “El musical de Can Fargues” per a infants de 4 a 12 anys i  
“Jazz&Rock 2022” per a joves de 12 a 18 anys. Es van realitzar en horari de matí el musical, i en 
horari de tarda el Jazz&Rock: 
 
 

Nom del stage Trimestre Inici Final Alumnes 
Hores 

lectives  
Professorat 

El musical de Can Fargues ESTIU 27/06/2022 08/07/2022 13 40h 
Montserrat C 
Isabel Riera 

Jazz & Rock  ESTIU 27/06/2022 08/07/2022 7 30h 

Adrià Morron 
Andreu Domènech 

Arnau Gil 
Pau Cardona 

Clara Lai 
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STAGE D’ESTIU                                                
 “El musical de Can Fargues” 

Organitza EMM Can Fargues  

Descripció  

Muntatge d'un espectacle des del principi fins al final en 15 dies, treballant en 
tots els àmbits de l´escola.  
Elaboració del vestuari i dels decorats. 
Activitat adreçada a nens i nenes de tot el barri i districte. 

Objectius 

-Participar en el muntatge d’un espectacle de teatre musical des de el principi al 
final. 
-Aprendre la música de les cançons, les coreografies de l'obra i el text. 
-Elaborar el vestuari i decorats de l’obra. 
-Gaudir de les arts (música, teatre, dansa, manualitats...) en companyia. 
-Aprendre a col·laborar per realitzar una tasca conjunta. 
-Fomentar valors de responsabilitat i esforç del grup. 
-Oferir un context motivador per adquirir aprenentatges i descobertes musicals i 
artístiques de forma cooperativa. 

Dates Del 27 de Juny al 08 de Juliol 2022 

Responsables Montserrat Campderros i Isabel Riera 

Alumnat implicat  Alumnat de l´EMM Can Fargues, i nens/nenes del districte  

Assistència 13 alumnes  

Valoració 
Totes les actuacions varen ser molt boniques i tant l’alumnat com el professorat 
implicat varen sortir contents de l’actuació. 

Indicadors  

Gaudir de la música en companyia d’amics i professors 5/5 
Mostra de l'espectacle final 5/5 
Participació del públic 5/5 
Espai concert 5/5 

Propostes de millora 

Fer més propaganda i repartir-la al nostre alumnat. Fer la difusió amb mes temps 
d’antelació, sempre surten les altres activitats d’estiu del barri abans que la 
nostra. Dissenyar un petit flyer per repartir. 
És una activitat que agrada moltíssim als nens i el resultat final és molt 
espectacular i agrada a les famílies,  pensem que s’ha de promocionar més. 
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Imatges 
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STAGE D’ESTIU                                              
   “Jazz & Rock” 

Organitza EMM Can Fargues  

Descripció  
Activitats dedicades a treballar la interpretació com les master-class d'instrument, 
el taller d'improvisació, el taller de composició i el taller de producció musical amb 
mitjans informàtics i digitals. 

Objectius Tocar en grup per aprendre els valors i responsabilitats que se'n deriven 

Dates Del 27 de Juny al 08 de Juliol 2022 

Responsables 

Adrià Morron 
Andreu Domènech 
Arnau Gil 
Pau Cardona 
Clara Lai 

Alumnat implicat  Alumnat de l´EMM Can Fargues, i nens/nenes del districte  

Assistència 7 alumnes  

Valoració 
Les classes varen anar molt bé amb una bona cohesió de grup. 
Activitat adreçada a joves de tot el barri i districte. 

Indicadors  

Gaudir de la música en companyia d’amics i professors 5/5 
Mostra del concert final 5/5 
Participació del públic 5/5 
Espai concert 5/5 

Propostes de millora 
Elaborar un dossier amb instruccions i exercicis prou detallats per tal de que tot el 
professorat implicat estigui informat i per facilitar la feina que ha de fer cadascú. 

Imatges 
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3-PROJECTES DE DEPLEGAMENT TERRITORIAL  
3.1 Projectes  d´educació musical i artística a centres educatius del Districte 
 
ACTIVITATS AMB ESCOLES 

L’EMM Can Fargues organitza diversos tallers educatius musicals  amb la finalitat d'obrir les portes 
de l’escola i apropar la música a les diferents escoles del barri i del districte. Les activitats 
s’estructuren en quatre grans blocs: Música per a Bressol, Infantil, Primària i Secundària. 
 
L'augment progressiu de visites de diferents centres durant aquests últims anys, la resposta i el 
gran volum de peticions rebudes, ens ha permès consolidar aquest projecte. La resposta massiva i 
encoratjadora dels centres escolars enforteix un treball d’educació musical conjunta amb els CRP i 
les ESCOLES. 
Aquest curs hem ofert les següents propostes: 
 

Activitat Centre Nivell Educatiu  NºAlumnes  Data  

Música i Colors Escola Mas Casanovas Educació Infantil  70 29/03/2022 

Música i Colors Escola El Carmel Educació Infantil  50 31/03/2022 

Música i Colors Escola Pit Roig Educació Infantil  50 05/04/2022 

Música i Colors Escola Font d'en Fargues Educació Infantil  100 06/04/2022 

Música i Colors Institut Coves d'en Cimany Educació Infantil  50 07/04/2022 

Vent Metall Escola Ángels Garriga Educació Primària  50 04/02/2022 

Vent Metall Escola Mas Casanovas Educació Primària  46 04/02/2022 

Vent Metall Escola Torrent D'en Melis Educació Primària  50 04/02/2022 

Vent Metall Escola Font d'en Fargues Educació Primària  50 11/02/2022 

Vent Metall Institut Escola Mirades Educació Primària  50 11/02/2022 

Vent Metall Escola Pau Casals Educació Primària  50 11/02/2022 

Vent Fusta Escola Pit Roig Educació Primària  50 08/03/2022 

Vent Fusta Institut Escola Mirades Educació Primària  50 08/03/2022 

Vent Fusta Escola Font d'en Fargues Educació Primària  50 10/03/2022 

Vent Fusta Escola Pau Casals Educació Primària  50 10/03/2022 

Vent Fusta Escola Heura Educació Primària  50 15/03/2022 

Vent Fusta Escola Torrent D'en Melis Educació Primària  50 15/03/2022 

Flauta de Bec Escola Torrent de Can Carabassa Educació Primària  50 13/01/2022 

Flauta de Bec Escola del Mar Educació Primària  50 13/01/2022 

Flauta de Bec Escola de les Aigües Educació Primària  50 13/01/2022 

Flauta de Bec Escola Heura Educació Primària  50 20/01/2022 

Flauta de Bec Escola Mas Casanovas Educació Primària  45 20/01/2022 

Flauta de Bec Escola Estel-Guinardó Educació Primària  50 20/01/2022 

Corda Fregada Escola Heura Educació Primària  50 19/11/2021 

Corda Fregada Escola Torrent D'en Melis Educació Primària  50 19/11/2021 

Corda Fregada Escola del Mar Educació Primària  50 19/11/2021 

Corda Fregada Escola Pit Roig Educació Primària  50 26/11/2021 
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Corda Fregada Escola Mas Casanovas Educació Primària  45 26/11/2021 

Corda Fregada Escola Pau Casals Educació Primària  50 26/11/2021 

Body Percussió Institut Escola Mirades ESO 50 18/11/2021 

Body Percussió Institut Vall d'Hebron ESO 53 18/11/2021 

Body Percussió La Ginesta Escola d'educació especial  30 25/11/2021 

Guitarra Jazz Institut Escola Coves d'en Cimany ESO 50 09/05/2022 

Guitarra Jazz Institut Vall d'Hebron ESO 55 09/05/2022 

Guitarra Jazz Institut Josep Pla ESO 69 10/05/2022 

Guitarra Jazz Inst.Manuel Carrasco i Formiguera ESO 60 12/05/2022 

Guitarra Jazz Institut Joan Brossa ESO 60 12/05/2022 

     
 
Quadre resum de les activitats realitzades 
 

Activitat NºAlumnes  

Música i Colors 320 

Vent Metall 296 

Vent Fusta 300 

Flauta de Bec 295 

Corda Fregada 295 

Body Percussió 133 

Guitarra Jazz 294 

 1933 
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Taller de percussió i body percussion  

Organitza EMM Can Fargues  

Descripció  Tallers impartits a diferents centres educatius del districte  

Objectius 

● Apropar la música a les escoles del barri i districte. 
● Conèixer les característiques bàsiques dels instruments de percussió 
● 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 
● Participar de forma activa amb la creació d’un tema rítmic 

Dates 18 i 25 de novembre 2021 

Responsables Adrià Morron 

Alumnat implicat  ESO i Primària  

Assistència 133 alumnes  

Valoració de les 
escoles 
 

Grau satisfacció en general 5/5 
Adaptació de l’activitat a l´edat dels alumnes 5/5 
Aprenentatge interessant 5/5 
Activitat motivadora 4/5 
✔ Valorem: El tracte del vostre equip així com la dinàmica del taller. Molta 

participació. El professor es va mostrar molt proper 
✔ A millorar: Sala petita. 

Valoració del 
professorat 
 

La valoració és molt positiva, l’alumnat ha estat molt receptiu i han fet moltes 
preguntes interessants respecte als instruments que han vist i la seva evolució.   
L’audició de percussió era per alumnat d’ESO. 

Indicadors  

Participació activa de l’alumat 4/5  
Conèixer l’escola de música 5/5 
Gaudir de la música  5/5 
Aprendre conceptes bàsics sobre els instruments que han visitat  5/5 
Participar d’una activitat que no forma part del seu dia a dia  5/5 

Propostes de millora 
Buscar més activitats participatives per  a que estiguin més actius durant l’audició. 
Algunes paraules eren massa tècniques 

Imatges 
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Taller de corda fregada 

Organitza EMM Can Fargues  

Descripció  Tallers impartits a diferents centres educatius del districte 

Objectius 

● Apropar la música a les escoles del barri i districte. 
● Conèixer les característiques bàsiques dels instruments de corda fregada 
● 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 19 i 26 de novembre del 2021 

Responsables Horia Mihon 

Alumnat implicat  Primària  

Assistència 295 alumnes  

Valoració de les 
escoles 
 

Grau satisfacció en general 5/5 
Adaptació de l’activitat a l´edat dels alumnes 5/5 
Aprenentatge interessant 5/5 
Activitat motivadora 5/5 
✔ Valorem: Contingut adequat i bona organització. El professor ha sabut 

captar l´atenció dels alumnes. 
✔ A millorar: A faltar alguna cançó que ell toqués i cantada pels nens 

Valoració del 
professorat 
 

La valoració és molt positiva, l’alumnat ha estat molt receptiu i han fet moltes 
preguntes interessants respecte als instruments que han vist i la seva evolució.   

Indicadors  

Participació activa de l’alumat 4/5  
Conèixer l’escola de música 5/5 
Gaudir de la música  5/5 
Aprendre conceptes bàsics sobre els instruments que han visitat  5/5 
Participar d’una activitat que no forma part del seu dia a dia  5/5 

Propostes de millora Buscar més activitats participatives per  a que estiguin més actius durant l’audició. 

Imatges 
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Flauta de Bec 

Organitza EMM Can Fargues  

Descripció  Tallers impartits a diferents centres educatius del districte 

Objectius 

● Apropar la música a les escoles del barri i districte. 
● Conèixer les característiques bàsiques de la família de les flautes de bec 
● 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 13 i 20 de gener 2022 

Responsables Eulalia Valls 

Alumnat implicat  Primària  

Assistència 295 alumnes  

Valoració de les 
escoles 
 

Grau satisfacció en general 4/5 
Adaptació de l’activitat a l´edat dels alumnes 4/5 
Aprenentatge interessant 4/5 
Activitat motivadora 4/5 
✔ Valorem: Veure totes les mides de la flauta i l´explicació de l´evolució ha 

sigut molt interessant. Molt educatiu 
✔ A millorar: A faltat tocar tots els instruments i molta més interacció. 

Valoració del 
professorat 
 

La valoració és positiva, l’alumnat ha estat molt receptiu i han fet moltes preguntes 
interessants respecte als instruments que han vist i la seva evolució.   

Indicadors  

Participació activa de l’alumat 4/5  
Conèixer l’escola de música 5/5 
Gaudir de la música  5/5 
Aprendre conceptes bàsics sobre els instruments que han visitat  5/5 
Participar d’una activitat que no forma part del seu dia a dia  5/5 

Propostes de millora Buscar més activitats participatives per  a que estiguin més actius durant l’audició. 

Imatges 
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Vent Metall 

Organitza EMM Can Fargues  

Descripció  Tallers impartits a diferents centres educatius del districte 

Objectius 

● Apropar la música 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 4 i 11 de febrer 2022 

Responsables Antonio Alburquerque 

Alumnat implicat  Primària  

Assistència 296 alumnes  

Valoració de les 
escoles 
 

Grau satisfacció en general 4/5 
Adaptació de l’activitat a l´edat dels alumnes 4/5 
Aprenentatge interessant 5/5 
Activitat motivadora 4/5 
✔ Valorem: Molt interessant veure i escoltar els instruments en directe. 

Audicions molt properes per als nens. 
✔ A millorar: S´ha fet participar poc a l´alumnat. 

Valoració del 
professorat 
 

La valoració és molt positiva, l’alumnat ha estat molt receptiu i han fet moltes 
preguntes interessants respecte als instruments que han vist i la seva evolució.   
Creiem que és una combinació perfecte de teoria i pràctica conjunta. Els alumnes 
en una sessió treballen teòrica i pràcticament  continguts varis i variats. Aquest 
taller ha agradat molt. 

Indicadors  

Participació activa de l’alumat 4/5 
Conèixer l’escola de música 5/5 
Gaudir de la música  5/5 
Aprendre conceptes bàsics sobre els instruments que han visitat  4/5 
Participar d’una activitat que no forma part del seu dia a dia  4/5 

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. 

Imatges 
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Música i Colors 

Organitza EMM Can Fargues  

Descripció  Tallers impartits a diferents centres educatius del districte 

Objectius 

● Practicar l’escolta activa  
● Explorar, conèixer i experimentar les possibilitats que ofereix la veu, el cos, 

els sons, els  instruments, els materials plàstics, els colors...mitjançant els 
llenguatges artístics i la  realització de projectes expressius i de comunicació.  

● Valorar i respectar el fet artístic propi i dels altres entenent que és una 
manera de  comunicar-se i d’expressar sentiments, les descobertes, les 
capacitats i peculiaritats de  cadascú.  

● Crear espais de diàleg per a participar, generar i afavorir l’intercanvi 
d’opinions,  experiències, idees i valoracions i incorporar en el procés creatiu 
propi i dels altres  aspectes de la pròpia experiència o inquietud 

● Valorar i gaudir de la interacció en el grup a partir de l’experiència artística.  
● Col·laborar amb els companys i companyes.   
● Millorar la capacitat d’improvisació i la creativitat. 

Dates 29 de març al 7 d´abril del 2022 

Responsables Montserrat Campderrós i Isabel Riera 

Alumnat implicat  Educació Infantil  

Assistència 300 alumnes  

Valoració de les 
escoles 
 

Grau satisfacció en general 5/5 
Adaptació de l’activitat a l´edat dels alumnes 5/5 
Aprenentatge interessant 5/5 
Activitat motivadora 5/5 
✔ Valorem: Durada òptima per a que els infants poguessin estar concentrats. 

Continguts musicals variats 
✔ A millorar: Sala petita, a faltat alguna interpretació amb instruments en 

directe. 

Valoració del 
professorat 
 

La valoració és molt positiva, l’alumnat ha estat molt receptiu  
Han gaudit molt de les activitats musicals i han participat de totes les parts del taller 
Aquest curs els grups han estat molt mes voluminosos per a poder encabir més 
alumnat però el taller perd una mica de sentit ja que no es pot treballar tant bé.  
Ens hem trobat dificultats amb la nostra veu, ja que es força una mica per a poder 
fer bé el taller.  

Indicadors  

Participació activa de l'alumnat 5/5  
Gaudir de la música  5/5 
Participar d’una activitat que no forma part del seu dia a dia  5/5 
Experimentació amb sensacions i sentiments 5/5 

Propostes de millora 
Intentar que els grups no siguin tant nombrosos com ha passat en algunes escoles 
que hem anat. 
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Imatges 
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Vent Fusta 

Organitza EMM Can Fargues  

Descripció  Tallers impartits a diferents centres educatius del districte 

Objectius 

● Apropar la música a les escoles del barri i districte. 
Conèixer les característiques bàsiques dels instruments de vent fusta a 
través d’una història teatralitzada. 

● 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 8,10 i 15 de març del 2022 

Responsables Andreu Domènech i Isabel Riera 

Alumnat implicat  Educació Primària  

Assistència 300 alumnes  

Valoració de les 
escoles 
 

Grau satisfacció en general 5/5 
Adaptació de l’activitat a l´edat dels alumnes 5/5 
Aprenentatge interessant 5/5 
Activitat motivadora 5/5 
✔ Valorem: Cançons properes a l´alumnat. Veure i escoltar els instruments 
✔ A millorar: Alguna cançó al final. 

Valoració del 
professorat 
 

La valoració és molt positiva, l’alumnat ha estat molt receptiu i han fet moltes 
preguntes interessants respecte als instruments que han vist i la seva evolució.   
S’han utilitzat dos personatges (una doctora i un pacient) per fer el recorregut per 
tots els instruments. 

Indicadors  

Participació activa de l’alumat 5/5 
Conèixer l’escola de música 5/5 
Gaudir de la música  5/5 
Aprendre conceptes bàsics sobre els instruments que han visitat  5/5 
Participar d’una activitat que no forma part del seu dia a dia 5/5 

Propostes de millora 
Pensar en una cançó per acabar la sessió per marxar. Aquesta cançó l’haurien de 
conèixer les escoles per fer un final més alegre i espectacular i d’aquesta manera 
seria la despedida. 

Imatges 
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Guitarra Jazz 

Organitza EMM Can Fargues  

Descripció  Tallers impartits a diferents centres educatius del districte 

Objectius 

● Apropar la música a les escoles del barri i districte. 
● Conèixer les característiques bàsiques del Jazz i la guitarra al Jazz 
● 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 9,10 i 12 de maig del 2022 

Responsables Arnau Gil 

Alumnat implicat  ESO 

Assistència 294 alumnes  

Valoració de les 
escoles 
 
 

Grau satisfacció en general 5/5 
Adaptació de l’activitat a l´edat dels alumnes 5/5 
Aprenentatge interessant 5/5 
Activitat motivadora 5/5 
✔ Valorem: l’explicació de la evolució de la guitarra i del jazz, molt amena. La 

interpretació del professor molt bona. 
❖ A millorar: proposar més cançons conegudes per l’alumnat. Una mica més 

de participació amb l’alumnat. 
 

Valoració del 
professorat 
 

La valoració és molt positiva, el professorat d’ESO li ha agradat molt la proposta i 
l’alumnat ha estat molt receptiu.  
Creiem que és una combinació perfecte de teoria i pràctica conjunta. Els alumnes 
en una sessió treballen teòrica i pràcticament  continguts varis i variats.  

Indicadors  

Participació activa de l’alumat 4/5  
Conèixer l’escola de música 5/5 
Gaudir de la música  5/5 
Aprendre conceptes bàsics sobre els instruments que han visitat  5/5 
Participar d’una activitat que no forma part del seu dia a dia  5/5 

Propostes de millora 
Pensar més propostes perquè hi hagi més interacció i participació amb l’alumnat. 
Mirar de tocar més peces conegudes per l’alumnat. 

Imatges 
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3.2 Projectes de sensibilització musical a nivell comunitari i d´implicació en la dinàmica cultural i 

festiva del territori. 

PORTESOBERTES 

 

Portes Obertes 

Organitza EMM Can Fargues 

Descripció  

Elaboració d’un Power Point amb tota la informació de l’escola de música, nou pla 
d’estudis, assignatures optatives i professorat 
Concerts i actuacions per diversos espais de l’escola, i visita per l’escola.  
Taller de flautes i xiulets per els més petits. 
Reunió de l’equip directiu amb les famílies interessades en formar part de l’escola. 
Al final de la jornada, 3 combos de l’escola van participar en un petit concert que es 
va organitzar al terrat del primer pis, un cop va acabar la xerrada informativa de 
l’equip directiu. 
 

Objectius 

● Obrir l’escola a tota la ciutadania, del barri i del districte. 
● Donar la possibilitat de conèixer de primera mà el funcionament de l’escola, 

el seu pla d’estudis, les activitats i concerts que realitzem dins i fora de 
l’escola, així com poder conèixer el professorat i l’equip directiu del centre. 

● Respondre tots els dubtes relacionats amb l’escola als assistents. 

Dates 30 d´abril 2022 

Responsables Montserrat Campderros, Arnau Gil, Bel Riera i Eulàlia 

Alumnat implicat  Alumnes de diversos professors de l’escola  i 3 combos.  

Assistència 
Moltíssima assistència de persones de fora de l’escola, unes 50/60 més les famílies 
del nostre alumnat. 

Valoració 
La reunió  va anar molt bé 
Hi va haver molta gent a la trobada i amb moltes preguntes  
Es va demanar molta informació dels casals d’estiu. 

Indicadors  

Informar a les famílies  5/5 
Explicar el projecte de l’escola 5/5 
Resoldre dubtes i preguntes 5/5 
Transmetre confiança  5/5 
Donar facilitats al nou alumnat  5/5 

Propostes de millora 

Preparar algunes informacions importants en paper per poder donar en ma, hi 
havia força gent que ho demana. Bon moment per repartir tríptic o flyer dels tallers 
d’estiu de l’escola. 
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Imatges 
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CONCERTS DELS DIJOUS 

 

                      CICLE DE CONCERTS DEL DIJOUS                                   “Oye combo va”                    
 

Organitza EMM Can Fargues. Bel Riera. 

Descripció  

Agrupació moderna dels tallers d'adults.  
Amb aquests concerts dels dijous seguim obrint les portes al barri oferint un 
concert mensual i gratuït amb formacions diverses i amb músics professionals 
de dins i fora de l’escola. 

Objectius 
● Donar l’oportunitat als músics adults de l’escola a poder fer concerts. 
● Acostar la música moderna i el jazz a tots els públics. 

Dates 25 de novembre 2021 

Responsables Arnau Gil, baix 

Alumnat implicat  

Joan Abad, guitarra  
Xavier Olivella, guitarra 
Ignasi Benavent, guitarra 
Joaquin Boigues, bateria 
Lluís Domínguez, saxofon  
Bernat Guasch, teclat 

Assistència Molta assistència. Una mitjana de 70/80 persones a l’auditori. 

Valoració 

Públic molt familiar i motivat.  
Oportunitat als músics amateurs del taller d’adults per tocar amb públic. 
S’envia un correu des de l’escola uns dies abans per a fer recordatori del 
concert.  

Indicadors  

Cultura al barri  5/5 
Oportunitats a músics professionals de fer rodatge del seu repertori   5/5 
Acostar música de professionals a l’alumnat de l’escola i famílies 5/5    
Gaudir de la música en companyia d’amics i família  5/5 

Propostes de millora 
Amb aquest mail recordatori molt proper al concert, hem vist que el nombre 
d’assistents s’ha multiplicat ja que mai no teníem tant públic al nostre cicle de 
concerts. Continuarem millorant en aquesta línia. 

Imatges 
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CICLE DE CONCERTS DEL DIJOUS                                                    
“Música Reial” 

Organitza EMM Can Fargues. Bel Riera. 

Descripció  

Música a les corts Europees al segles XV-XVII tocades amb Llaüt Renaixentista i 
guitarra barroca. Amb aquests 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.   

Objectius 

● Donar l’oportunitat al nostre professorat de l’escola a poder fer concerts. 
● Acostar la música a tots els públics. 
● Oferir l’oportunitat de poder gaudir d’un concert de gran qualitat on hi toca 

professor dels teus fills/es. 
● Poder veure de molt a prop un llaüt renaixentista i una guitarra barroca. 

Dates 5 de desembre 2022 

Responsables Joan Benejam 

Personal implicat  Bel Riera 

Assistència 
Auditori completament ple. Moltes famílies de l’escola, alumnes d’en Joan, i veïns i 
veïnes del barri. 

Valoració 

Oportunitat de veure instruments de l’època amb un repertori de música diferent al 
que estem acostumats.  
Públic molt familiar  
S’envia un correu des de l’escola uns dies abans per a fer recordatori del concert 

Indicadors  

Cultura al barri  5/5 
Oportunitats a músics professionals de fer rodatge del seu repertori   5/5 
Acostar música de professionals a l’alumnat de l’escola i famílies 5/5    
Gaudir de la música en companyia d’amics i família  5/5 

Propostes de millora 
Fer més concerts com aquest. Les famílies valoren molt els concerts del nostre 
professorat. 

Imatges 
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CICLE DE CONCERTS DEL DIJOUS                                                    
“Mecànica Vital” 

Organitza EMM Can Fargues. Bel Riera 

Descripció  
Amb aquests 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.  

Objectius 
● Presentar el nou disc del nostre professor de guitarra elèctrica. 
● Acostar la música als veïns i veïnes del barri i a l’alumnat i famílies de 

l’escola. 

Dates 13 de gener 2022 

Responsables Arnau Gil 

Personal implicat  Bel Riera 

Assistència Auditori ple d’amics, companys, i alumnes de l’Arnau i famílies. 

Valoració 
Presentació del disc del professor de guitarra de l’escola Arnau Gil 
Públic molt familiar  
S’envia un correu des de l’escola uns dies abans per a fer recordatori del concert. 

Indicadors  

Cultura al barri  5/5 
Oportunitats a músics professionals de fer rodatge del seu repertori   5/5 
Acostar música de professionals a l’alumnat de l’escola i famílies 5/5    
Gaudir de la música en companyia d’amics i família  5/5 

Propostes de millora 
Seguir promocionant el nostre professorat per donar-lo a conèixer com a intèrprets 
davant les famílies i veïns i veïnes del barri. 

Imatges 
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CICLE DE CONCERTS DEL DIJOUS                                                   
 “Música de Cambra” 

Organitza EMM Can Fargues. Bel Riera. 

Descripció  
Amb aquests 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. 

Objectius 
● Donar l’oportunitat a músics professionals de fer rodatge del seu repertori    
● Acostar la música de professionals a l’alumnat de l’escola, famílies  i al barri. 

Dates 7 d´abril 2022 

Responsables Andreu Domènech 

Personal implicat  4tet 

Assistència  Auditori ple. Públic familiar, alumnat de l’Andreu i amics dels músics. 

Valoració 
Una proposta molt creativa que va agradar molt al públic. 

Indicadors  

Cultura al barri  5/5 
Oportunitats a músics professionals de fer rodatge del seu repertori   5/5 
Acostar música de professionals a l’alumnat de l’escola i famílies  5/5 
Gaudir de la música en companyia d’amics i família  5/5 

Propostes de millora 

Informar i preparar millor el concert per l’alumnat que pugui venir a escoltar el 
concert del dijous quan hi hagi professors de l’escola que toquin. D’aquesta manera 
sabent quines obres tocaran podrem treballar i preparar millor l’audició que 
escoltaran per gaudir al màxim de l’espectacle. 
 

Imatges 
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CICLE DE CONCERTS DEL DIJOUS                                                    
“Alex Arroyo. Pianista” 

Organitza EMM Can Fargues, Bel Riera. 

Descripció  
Amb aquests 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.   

Objectius 
● Donar l’oportunitat a joves músics que volen dedicar la seva carrera  a ser 

intèrprets. 
● Descobrir noves promeses de la música. 

Dates 21 d´abril 2022 

Responsables Alex Arroyo, l’intèrpret de piano 

Personal implicat  Bel Riera 

Assistència Auditori bastant ple, unes 30/40 persones. 

Valoració 

Teníem abans un altre pianista, que per motius de Covid no va poder venir, però a 
última hora des del centre d’estudis pianístics, ens varen posar en contacte amb 
l’Àlex Arroyo per fer el seu recital.  
Valoració molt positiva 

Indicadors  

Cultura al barri  5/5 
Oportunitats a músics professionals de fer rodatge del seu repertori   5/5 
Acostar música de professionals a l’alumnat de l’escola i famílies  5/5 
Gaudir de la música en companyia d’amics i família  5/5 

Propostes de millora 
Tornar a contactar amb l’ Àlex perquè torni a venir a tocar i així implicar a tot 
l’alumnat de piano que vingui a escoltar-lo. Va ser una experiència fantàstica. 
D’aquest noi en sentirem a parlar, és tot un virtuós del piano. 

Imatges 
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CICLE DE CONCERTS DEL DIJOUS                                                    
“Piano a Quatre Mans” 

Organitza EMM Can Fargues. Bel Riera. 

Descripció  
Obres de Piazzola i Manuel de Falla. Amb aquests 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.   

Objectius 

-Donar oportunitats a músics professionals de fer rodatge del seu repertori. 
-Acostar música de professionals a l’alumnat de l’escola, famílies i veïns i veïnes del 
barri. 
-Gaudir de la música en companyia d’amics i família.   

Dates 5 de maig 2022 

Responsables Duet Laura Pastor i Luca Pinar 

Personal implicat  Bel Riera 

Assistència Bona. Públic familiar i amics dels músics. 

Valoració 
Al final del concert ens varen sorprendre fent música per a saxòfon i piano 
 

Indicadors  

Cultura al barri  5/5 
Oportunitats a músics professionals de fer rodatge del seu repertori   5/5 
Acostar música de professionals a l’alumnat de l’escola i famílies  4/5 
Gaudir de la música en companyia d’amics i família  5/5 

Propostes de millora 
Fer difusió al professorat de l’escola perquè també faci propaganda d’aquests 
concerts als seus alumnes. 

Imatges 
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CICLE DE CONCERTS DEL DIJOUS                                                   
 “De la Mà!” 

Organitza EMM Can Fargues, Bel Riera. 

Descripció  
Amb aquest concert estrenem una proposta de col·laboració de dos membres del 
nostre professorat, un músic i una actriu. Amb aquest espectacle tanquem el cicle 
de concerts del curs 21/22. 

Objectius 

● Oportunitats a músics i actors professionals de fer rodatge del seu repertori. 
● Acostar música i teatre  professional a l’alumnat de l’escola, a les famílies i 

als veïns i veïnes del barri. 
● Gaudir de la música en companyia d’amics i família. 

Dates 2 de juny 2022 

Responsables Júlia Vila i Andreu Domènech  

Personal implicat  Bel Riera 

Assistència Auditori ple. 

Valoració 
Valoració molt positiva. Tothom va quedar encantat. Va ser una proposta que va 
agradar moltíssim. 

Indicadors  

Cultura al barri  5/5 
Oportunitats a músics i actors professionals de fer rodatge del seu repertori   5/5 
Acostar música de professionals a l’alumnat de l’escola i famílies  5/5 
Gaudir de la música en companyia d’amics i família  5/5 

Propostes de millora Pensar en oferir més concerts d’aquest tipus amb fusió d’arts. 

Imatges 
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CICLE DE CONCERTS DEL DIJOUS                                                   
“Setmana de la Dona. Concert de piano” 

Organitza EMM Can Fargues. Bel Riera 

Descripció  
Amb aquests 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. 

Objectius 

● Donar oportunitats a músics professionals de fer rodatge del seu 
repertori. 

● Donar oportunitats al nostre alumnat, famílies i veïns i veïnes del barri  
a que escolti concerts de músics professionals.  

Dates 3 de març 2022 

Responsables Elena Chiavegato, piano 

Alumnat implicat  No 

Assistència 90 alumnes  

Valoració 
S’envia un correu des de l’escola uns dies abans per a fer recordatori del 
concert. 
A destacar la quantitat de públic que va venir el dijous 3 de març 

Indicadors  

Cultura al barri  5/5 
Oportunitats a músics professionals de fer rodatge del seu repertori   5/5 
Acostar música de professionals a l’alumnat de l’escola i famílies  5/5 
Gaudir de la música en companyia d’amics i família  5/5 

Propostes de millora 
Reforçar la comunicació amb el professorat sobre els concerts del dijous 
perquè veiem que te una molt bona repercussió en l’assistència de l’alumnat. 

Imatges 
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NADAL  

 
 

Mercadet de Nadal 

Organitza EMM Can Fargues i col·laboració amb Casal Font d´en Fargues 

Descripció  
S’organitza cada Nadal un mercadet als Jardins de Can Fargues.  
Participació de l’ensemble de violes de l’escola a l’inici del mercadet. 

Objectius 

● Donar oportunitats a alumnat de l’escola a participar en actes 
musicals externs. 

● Gaudir de la música en companyia d’amics i professors  
● Tenir l’oportunitat De fer música en viu. 

Dates 18 de desembre 2021 

Responsables Bel Riera i  Casal Font d´en Fargues 

Alumnat implicat  No 

Assistència 
Tot l’alumnat del grup de violes i les seves famílies. A l’actuació unes 60/70 
persones. 

Valoració 
Valoració molt positiva. Molt bona experiència musical del grup de violes de 
la professora Cristina. Van oferir un ampli repertori nadalenc i van sonar molt 
bé. 

Indicadors  

Cultura al barri  5/5 
Oportunitats a músics de l’escola a participar en actes musicals externs  5/5 
Gaudir de la música en companyia d’amics i professors 5/5 
Tenir l’oportunitat de fer música en viu 5/5 

Propostes de millora 
Pensar en poder concloure l’acte també amb música nadalenca, així obrim i 
tanquem amb música, el mercadet de Nadal. 

Imatges 
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ACTIVITATS ASSOCIACIONS I DISTRICTE 

 

Presentació de la revista de l’associació “El Pou” 

Organitza EMM Can Fargues i revista el Pou 

Descripció  
Presentació de la revista anual. Concert per part de les alumnes de cor de 
l’escola. 

Objectius 

● Oferir un espai de l’escola de música a una entitat del barri per 
presentar la seva revista anual. 

● Acompanyar amb música la presentació de la revista, a l’inici i al final 
de l’acte. 

● Donar l’oportunitat als nostres alumnes a tocar en aquests tipus 
d’activitats. 

 

Dates 20 de gener 2022 

Responsables Bel Riera i Revista el Pou 

Alumnat implicat  Alumnes de cor de l’escola i la seva professora Beatriz. 

Assistència Unes 60 persones, la gran majoria de l’associació el Pou. 

Valoració 
Valoració positiva per part de l’experiència musical. 
Valoració molt positiva per part del públic assistent.  
Bona rebuda per part de l’associació “El Pou”.  

Indicadors  
Cultura al barri  5/5 
Gaudir de la música en companyia d’amics i professors 5/5 
Tenir l’oportunitat de fer música en viu 5/5 

Propostes de millora 
Per properes ocasions, demanar a l’associació que ens facilitin informació 
dels articles que presentarà per tal de donar millor informació a les famílies i 
als veïns i veïnes que els hi pugui interessar. 

Imatges  
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Gravació per els JOCS FLORALS del districte 

Organitza EMM Can Fargues i districte 

Descripció  

Aquest curs, amb tot el tema que encara hi ha hagut pel covid, per prevenció, el 
districte ha pensat en fer  una gravació per celebrar els jocs florals que organitza 
cada any. 
El 12 de maig van venir a fer el nostre enregistrament de les peces (una de cor, una 
de dansa i una conjunta) per la celebració dels Jocs Florals 2022.  

Objectius 

● Gravar un petit repertori per incloure en el vídeo que ha organitzat el 
districte per els jocs florals d’aquest curs. 

● Facilitar a l’alumnat de l’escola, tenir una experiència com aquesta, amb 
tota la responsabilitat que comporta. 

Dates 12 de maig 2022 

Responsables Beatriz Rey,  Neus Martínez i Isabel Riera. 

Alumnat implicat  Participació amb les alumnes de Cor i Dansa  

Assistència Activitat tancada al públic. Només hi participen el cor i el grup de dansa. 

Valoració 
Experiència molt enriquidora per a les alumnes, projecte innovador i creatiu.  
Es va fer una mica llarg i al final les alumnes ja estaven cansades. 

Indicadors  
Cultura al barri  5/5 
Gaudir de la música en companyia d’amics i professors 5/5 
Tenir l’oportunitat de fer música en viu 5/5 

Propostes de millora 
L’alumnat implicat ha de poder assajar una hora abans de que vinguin a gravar per 
tal d’agilitzar més la gravació que va ser llarga, i per tal de tenir clar el repertori i la 
coordinació conjunta. 

Imatges 
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Festa Major del Guinardó 

Organitza EMM Can Fargues 

Descripció  
Vam compartir amb els veïns i alumnes d’altres escoles un matí ple de música i 
activitats.  

Objectius 

● Participar de la festa Major del Guinardó, oferint música en viu 
conjuntament amb altres escoles i entitats. 

● Donar la oportunitat al nostre alumnat de participar en actes com aquest 
per poder relacionar-se entre ells fora de l’escola i escoltar altres escoles 
participants. 

Dates Maig 2022 

Responsables Adrià Morron, i Arnau Gil 

Alumnat implicat  Alumnes de combos de l’ escola 

Assistència 
Per part de l’escola, hi eren tot l’alumnat de combo i famílies que participaven en 
l’acte.  
La celebració d’aquest acte va ser molt concorreguda.  

Valoració 

Divertit i enriquidor  
Molta ajuda per part dels pares per poder organitzar millor l’escenari i els alumnes. 
Molt bona col·laboració amb les entitats i veïns i veïnes del Guinardó, ja vam iniciar 
el primer contacte gràcies a la participació que també vam fer amb ells,  al carnaval 
del Guinardó. 

Indicadors  

Cultura al barri  5/5 
Oportunitats a músics de l’escola a participar en actes musicals externs  5/5 
Gaudir de la música en companyia d’amics i professors 5/5 
Tenir l’oportunitat de fer música en viu 5/5 

Propostes de millora Millorar el desplaçament i el muntatge i desmuntatge de tots els instruments  

Imatges 
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CARNAVAL 2022 

 

“Enterrament de la sardina”  

Organitza Activitat externa a Can Fargues. Casal Mas Guinardó 

Descripció  

Participació de la marxing band  de  l’EMM Can Fargues al carnaval organitzat 
per el Mas GUINARDÓ 
La marxing band  va interpretar 6 temes populars acompanyant els actors i 
actrius de l’enterrament de la sardina per el carnaval 2022.  

Objectius 

● Participar acompanyant amb música en directe, els actors i actrius que 
interpretaven el funeral de l’enterrament de la sardina, en el carnaval 
2022 organitzat al Guinardó. 

● Donar l’oportunitat de participar en un acte com aquest i fora de 
l’escola. 

Dates 2 de març 2022 

Responsables Arnau Gil, i Andreu Domènech 

Alumnat implicat  Marxing band   

Assistència Tot l’alumnat de la marxing band.  

Valoració 
Valoració positiva per part de l’experiència musical 
Va donar peu a la convidada dels combos de la Festa Major del Guinardó 
Va ser molt bonic participar en una festa popular. 

Indicadors  

Cultura al barri  5/5 
Oportunitats a músics de l’escola a participar en actes musicals externs  5/5 
Gaudir de la música en companyia d’amics i professors 5/5 
Tenir l’oportunitat de fer música en viu 5/5 
Poder participar en un acte tradicional/popular 5/5 

Propostes de millora 
Mirar de que la marxing band es vagi engrandint i que pugui participar cada 
any al carnaval del guinardó i a altres activitats del barri i districte. 

Imatges 
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CONCERTS EN GRUP 

 

Cicle de concerts al Born 

Organitza EMM Can Fargues i Centre de cultura i memòria del Born 

Descripció  

Dins del projecte “Sons d’educació al Born”, l’EMM Can Fargues, va participar el 
passat 25 de març, en un concert on hi van tocar el grup de cambra i 3 combos de 
l’escola. El concert va tenir una gran afluència de públic, omplint l’auditori del Born. 
Va ser una molt bona experiència per tots els alumnes per poder tocar en un lloc 
nou per a ells i amb públic diferent al que es troben en les audicions que es fan a 
l’escola. 

Objectius 
● Participar en un acte fora de l’escola 
● Gaudir tocant  en un lloc nou 

Dates 25 de març 2022 

Responsables Arnau Gil, Eduard Arribas, i Isabel Riera 

Alumnat implicat  Combos,i els alumnes de cambra 

Assistència 
Tot l’alumnat implicat va poder assistir-hi juntament amb les seves famílies i altre 
públic. L’auditori del Born estava tot ple. 

Valoració Valoració positiva per part de l’experiència musical 

Indicadors  

Cultura a Barcelona  5/5 
Oportunitats a músics de l’escola a participar en actes musicals externs  5/5 
Gaudir de la música en companyia d’amics i professors 5/5 
Tenir l’oportunitat de fer música en viu 5/5 

Propostes de millora 

Ha sigut el primer any que participem en un cicle de concerts com aquest i estem 
molt contents. Proposem obrir la oportunitat de participar a altres agrupacions de 
l’escola perquè puguin tenir la mateixa experiència que el grup de cambra i els 
combos. 

Imatges 
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Jazz al BOCA NORD 

Organitza EMM Can Fargues:Bel Riera i Boca Nord 

Descripció  

Dins del cicle Jazz a la Boca que es celebra a l’espai Jove Boca Nord, 3 combos de 
l’escola van participar en un concert. El cicle Jazz a la Boca te com a objectiu 
principal donar un recurs nou als joves músics del Districte que fan jazz i alhora, 
obrir noves visions artístiques a altres músics residents i participants de les 
activitats de Boca Nord.  
Els combos de l’escola van ser teloners del grup Maximilian Hering Group.  

Objectius 
● Fer de teloners de grups de músics de jazz professionals 
● Oferir l’oportunitat de tocar en un escenari professional 
● Gaudir tocant amb els companys en un lloc fora de l’escola. 

Dates 25 de març 2022 

Responsables Adrià Morron, Arnau Gil, Clara Lai, Isabel Riera i Pau Cardona 

Alumnat implicat  Alumnes de combos al cicle de concerts Jazz al Boca Nord 

Assistència El concert va tenir una gran afluència de públic. 

Valoració 
Escenari molt motivador  
Valoració molt positiva de l’experiència. 

Indicadors  
Cultura al barri  5/5 
Oportunitats a músics de l’escola a participar en actes musicals externs  5/5 
Gaudir de la música en companyia d’amics i professors 5/5 

Propostes de millora  Pensar en seguir oferint aquestes experiències a altres grups d’alumnat de l’escola. 

Imatges 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA CAN FARGUES 

 
Av. Frederic Rahola, 2-8 
08032 Barcelona 
Tel. 93 639 53 77 
emmcanfargues@bcn.cat 
barcelona.cat/emmcanfargues   

 

45 
 

  
 

 

 

 
SORTIDES 

 

Assaig de la Banda Municipal de Barcelona a l’Auditori 

Organitza EMM Can Fargues i Banda Municipal de Música de Barcelona 

Descripció  

El matí del dissabte 26 de març, un grup d’alumnes de l’agrupació Banda i el grup de 
cambra de l’EMM Can Fargues, van assistir a un assaig general de la Banda 
Municipal de Barcelona, juntament amb altres 3 escoles de la ciutat, com son 
l’EMM Eixample i l’escola Oriol Martorell. La visita constava d’una breu visita per 
l’edifici de l’auditori, amb una explicació de quina era la història de la formació que 
estaven a punt de veure, un assaig general de la mateixa, comentat pel propi 
director, i una breu sessió de preguntes de l’alumnat amb el mateix director. Els 
alumnes van  

Objectius 

● Descobrir  l’auditori de bcn i gaudir de l’activitat 
● Poder xerrar amb el director titular de la banda Municipal de bcn 
● Poder conèixer de primera mà, com funciona una agrupació de vent 

professional i Poder escoltar l’assaig de dos grans obres del repertori per a 
Banda. 

 

Dates  26 de març 2022 

Responsables Eduard Arribas, i Isabel Riera 

Alumnat implicat  
Alumnes de banda i orquestra a un assaig general de la Banda Municipal de Música 
de Barcelona 

Assistència L’alumnat de l’agrupació de banda i el grup de cambra de l’escola.  

Valoració Valoració positiva de la sortida 

Indicadors  

Cultura a Barcelona  5/5 
Oportunitats a músics de l’escola a participar en actes musicals externs  5/5 
Gaudir de la música en companyia d’amics i professors 5/5 
Tenir l’oportunitat de veure músics professionals 5/5 

Propostes de millora  Pensar en seguir oferint aquestes experiències a altres grups d’alumnat de l’escola.  

Imatges 
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Concert de Jordi Savall a l’Auditori  

Organitza  EMM Can Fargues 

Descripció  

El passat 10 de maig, alumnes dels ensembles de corda, orquestra, grup de cambra i 
flautistes de l’escola, van assistir a un concert a l’Auditori de Barcelona a càrrec de 
Jordi Savall, on es van interpretar dos grans obres del repertori de W.A.Mozart, com 
son la Simfonia nº41 i el Rèquiem. Va ser una molt bona oportunitat per gaudir de 
l’escolta de la música d’aquestes obres, que, alguns fragments de les mateixes, van 
ser interpretats per algunes de les agrupacions en el transcurs de la setmana 
cultural. 

Objectius 

● Descobrir l’auditori de bcn i gaudir de l’activitat 
● Escoltar un concert amb repertori similar al treballat a classe. 

 
 

Dates Maig 2022 

Responsables Eduard Arribas, i Laia Torrens 

Alumnat implicat  Alumnes d’orquestra, ensembles de corda i alumnes de flauta travessera  

Assistència L’alumnat d’orquestra, ensembles de corda i alumnes de flauta travessera. 

Valoració Valoració positiva de la sortida 
Es va fer reducció d’entrada per ser un grup nombrós, tot i així era una miqueta car. 

Indicadors  

Cultura a Barcelona  5/5 
Oportunitats a músics de l’escola a participar en actes musicals externs  5/5 
Gaudir de la música en companyia d’amics i professors 5/5 
Tenir l’oportunitat de veure músics professionals 5/5 

Propostes de millora Seguir oferint aquestes experiències a altres grups d’alumnat de l’escola. 

Imatges 
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COVID 

 

Acte COVID al Carmel 

Organitza EMM Can Fargues: Bel Riera i districte 

Descripció  
Acte de commemoració de les víctimes Covid  
Posar música a l’inici de l’acte central 

Objectius 
● Participar amb l’acte covid organitzat pel districte 
● Oferir la l’alumnat poder participar en un acte oficial com aquest. 
● Gaudir tocant en directe fora de l’entorn de l’escola. 

Dates  9 de maig 2022 

Responsables Elisenda Pi 

Alumnat implicat  Alumnes de violí 

Assistència Alumnat de violí de la professora Elisenda i Ernest 

Valoració 
L’acte era a l’exterior i això dificulta la posada en escena i la qualitat del so  
Molt temps d’espera per als alumnes 

Indicadors  

Cultura al barri  5/5 
Oportunitats a músics de l’escola a participar en actes oficials  5/5 
Gaudir de la música en companyia d’amics i professors 5/5 
Tenir l’oportunitat de fer música a espais externs a l’escola 5/5 

Propostes de millora 
Tractar més directament amb l’organització per a poder assegurar el benestar de 
l’alumant, ja que l’espera entra la prova de so i el concert va ser llarga.  

Imatges 
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Música per a la Pau 

 

Música per a la Pau, suport a Ucraïna 

Organitza EMM Can Fargues 

Descripció  
Acte de commemoració de les víctimes de la guerra d’Ucraïna 
Fer música a les 18:15h, hora de convocatòria per a totes les escoles de música que 
hi vulguin participar. 

Objectius 
● Participar amb l’acte per a la Pau a Ucraïna 
● Acte global per a fer música i dir no a la Guerra 
● Gaudir tocant i mostrant el descontent cap a les accions violentes 

Dates  15 de març  2022 

Responsables Bel Riera 

Alumnat implicat  Tot l’alumant de l’escola de música que era al centre a les 18h 

Assistència Professorat i alumnes dins l’horari lectiu del 15 de març a les 18h 

Valoració 
Acte portat a terme a l’exterior. Es varen llegir unes paraules de suport a Ucraïna i 
es va tocar el cant dels Ocells i cantar Imagin de John Lenon.  

Indicadors  
Tocar i cantar música a favor de la Pau 5/5 
Gaudir de la música en companyia d’amics i professors 5/5 

Propostes de millora  Va ser una convocatòria precipitada i no es va poder assajr 

Imatges 
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3.3 Projectes per a les famílies de l'alumnat obertes a tot el barri . 
 
CONCERTS SANTA CECÍLIA  

 

Santa Cecília 

Organitza EMM Can Fargues.  

Descripció 

 Vam celebrar amb molta il·lusió la festa de  la patrona de la música fent 
música i oferint música a les famílies per diferents racons de l’escola. 
Diversos grups d’alumnat van oferir cada dia una estoneta de música per 
recordar que era la setmana de Santa Cecilia. 

Objectius 

● Oferir una petita mostra de concerts a racons de can fargues, durant 
la setmana de Santa Cecilia, patrona dels músics. 

● Proporcionar espais de l’escola perquè l’alumnat toqui davant els 
companys i famílies. 

Dates 22 al 26 de novembre 2021 

Responsables Isabel Riera, Joan Benejam, Ksenia Axelroud 

Alumnat implicat Orff, ensenble, cor, Guitarra, i Clarinet 

Assistència 73 alumnes 

Indicadors 

Commemorar la patrona de la música amb música 5/5 
Oferir petits concerts durant la setmana. 5/5 
Proporcionar a l’alumnat racons de l’escola per tocar 5/5 
 

Valoració 
Valoració molt positiva d’aquests mini concerts, el professorat ganes de 
mostrar els seus alumnes,  l’alumnat tenien ganes de tocar  i les famílies 
moltes ganes d’escoltar-nos novament després del covid. 

Propostes de millora 
Tot ho vam trobar fantàstic, els concerts van anar molt bé. Tots estàvem molt 
contents de poder tornar poc a poc a la normalitat dels concerts. 
Seguirem millorant i organitzant la diada amb noves idees. 

Imatges 
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Concert de Nadal 

Organitza EMM Can Fargues 

Descripció  

Els concerts es varen portar a terme a diferents llocs de l’escola i casals de barri 
(Matas i Ramis, Biblioteca Can Mariner, Can Travi ) 
Per primer cop, es fan concerts també dels tallers de les assignatures optatives, com 
son els tallers de teclats, ukuleles, batucada i música de cambra. Aquests concerts 
funcionen molt bé, tot i que la participació d’alguns alumnes en aquests tallers, fa 
que els sigui incompatible arribar a temps als assajos previs als concerts de les 
agrupacions (res que no es pugui solucionar). 

Objectius 
● Oferir a les famílies els concerts de les agrupacions i tallers de l’escola. 
● Mostrar el treball fet durant aquest primer trimestre. 
● Poder escoltar repertori nadalenc. 

Dates 13 al 22 de desembre 2021 

Responsables Professorat de l’EMM Can Fargues  

Alumnat implicat  

 

Conjunt Orff 
Batucada 
Coral 10 a 18 anys 
Combos  
Taller Ukelele 
Taller teclats 
Ensembles de piano, percussió, corda i vent 
Orquestra Simfònica  
Banda de vent 
Dansa 
Ensemble guitarres 
MiM i tastet d’art 
 

Assistència  Molt bona assistència a tots els concerts i a tots els espais on es realitzaven. 

Valoració 

Totes les actuacions varen ser molt boniques i tant l’alumnat com el professorat 
implicat varen sortir contents de l’actuació. 
El muntatge i desmuntatge dels instruments i zones de concert varen ser ràpides i 
àgils. 
Va ser el primer concert on es va fer actuació de dansa i primer concert de l’actuació 
de tastet d’arts. Tot un èxit. 

Indicadors  

Gaudir de la música en companyia d’amics i professors 5/5 
Mostra del projecte d’escola 1/5 
Participació del públic 5/5 
Mesures Covid 5/5 
Espai concert 5/5 

Propostes de 
millora 

Mirar de solucionar la incompatibilidad que hi ha hagut per arribar als assajos i 
concerts entre les agrupacions i els tallers d’optatives. Potser ens hem de plantejar 
fer una setmana de concerts d’optatives. 
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Imatges 
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CONCERTS INDIVIDUALS FEBRER 

 

Mural de les emocions 

Organitza EMM Can Fargues 

Descripció  

Els concerts individuals d’aquest curs varen ser diferents per diversos motius: 
primerament perquè no només es van celebrar a l’auditori sinó que es varen portar a 
terme a diferents espais de l’escola (Aula 1.5, torre i auditori) i perquè amés, vam 
estrenar la proposta dels departament d’arts sobre el mural de les emocions. 
En aquest mural convidàvem al públic i a l’alumnat a expressar amb paraules, 
dibuixos o colors el que havien sentit escoltant els concerts o tocant la peça que 
portaven preparada. 
 

Objectius 

● Mostrar el treball fet a classe. 
● Tocar obres de èpoques diferents,  pel projecte escolar d’aquest curs. 
● Donar l’oportunitat al públic i a l’alumnat per expressar el que han sentit 

escoltant els concerts o tocant la peça que portaven preparada. 

Dates 7 al 11 de febrer 2022 

Responsables 
Bel Riera com a coordinadora de projectes i Maria Capdevila com a cap de 
departament d’arts. 

Alumnat implicat  Alumnat d’Instrument individual i les seves famílies 

Assistència Moltíssima assistència a cada espai on es realitzaven els concerts. 

Valoració 
Totes les actuacions varen ser molt boniques i tant l’alumnat com el professorat 
implicat varen sortir contents de l’actuació. 
El públic va valorar molt positivament l’activitat de les emocions i sentiments. 

Indicadors  

Gaudir de la música en companyia d’amics i professors 5/5 
Mostra del projecte d’escola 5/5 
Participació del públic 5/5 
Mesures Covid 5/5 
Espai concert 5/5 
Mural de les emocions 5/5 

Propostes de millora 
Podríem proposar fer amb les famílies i alumnat de MIM una experiència semblant. 
Per altra banda creiem que és una activitat repetible d’aquí uns anys, potser pels 
concerts de Nadal. 
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Imatges 
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SETMANA CULTURAL   

 

Concerts d’Agrupacions, de tallers instrumentals i teatre musical.  
Participació de l’Escola Heura en un concert. 

Organitza 
EMM Can Fargues. 
 

Descripció  

Gran estrena del teatre de Can Fargues, organitzat per el departaments d’arts 
Els concerts es varen portar a terme a diferents llocs de l’escola (Auditori , aula 1.7 i 
entrada de l’escola). El dijous d’aquella setmana l’escola heura va inicia els concerts 
amb el seu combo. 
 

Objectius 

● Oferir els concerts d’agrupacions i de tallers d’instrument. 
● Mostrar a les famílies el treball fet entorn el projecte de l’escola “Descobrint 

Can Fargues” 
● Tocar obres de èpoques diferents,  sobre el projecte escolar d’aquest curs. 

Dates 23 al 27 de maig 2022 

Responsables  Tots els professors de les agrupacions, ensembles i teatre musical. 

Alumnat implicat  
Conjunt Orff, Batucada, Coral 10 a 18 anys, Combos , Taller Ukelele, Taller teclats, 
Ensembles de piano, percussió, vent, i guitarres, Orquestra Simfònica , Banda de 
vent i Dansa. 

Assistència 

La gran majoria de tots els participants van tocar en els concerts de les seves 
agrupacions però cal destacar que a última hora van fallar alguns alumnes per Covid 
i per estar de colònies. 
Molta assistència de públic en tots els concerts. 

Valoració 

Totes les actuacions varen ser molt boniques i tant l’alumnat com el professorat 
implicat varen sortir contents de l’actuació. 
El muntatge i desmuntatge dels instruments i zones de concert varen ser ràpides i 
àgils.  
El projecte final de Teatre Musical va ser tot un èxit. L'espai per el públic era reduït i 
molts familiars varen estar de peu, però malgrat això les crítiques han estat molt 
positives 

Indicadors  

Gaudir de la música en companyia d’amics i professors 5/5 
Mostra del projecte d’escola 5/5 
Participació del públic 5/5 
Espai concerts 4/5 

Propostes de millora 

Pensar en algun espai per el teatre musical ja que durava 45 minuts i no tothom va 
poder-se asseure. 
Per segons quines formacions amb molts alumnes, de cara a propers cursos, 
s’hauria de valorar fer el concert també a l’exterior de l’escola (en una altra sala), 
per tal de donar cabuda a totes les famílies, gent extra que pugui venir al concert, 
així com encabir millor dins l’escenari a tots els alumnes participants. 
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Imatges 
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CONCERTS INDIVIDUALS JUNY 

 

Concerts individuals fi de curs 

Organitza EMM Can Fargues 

Descripció  

Els concerts individuals d’aquest curs varen ser diferents per diversos motius: 
primerament perquè no només es van celebrar a l’auditori sinó que es varen portar a 
terme a diferents espais de l’escola (Aula 1.5, torre i auditori) els mateixos espais 
que al mes de febrer. 
 

Objectius 
● Mostrar el treball fet a classe. 
● Tocar obres de èpoques diferents,  pel projecte escolar d’aquest curs. 
● Finalitzar el curs mostrant l’evolució de l’alumnat 

Dates 15 al 22 de juny de  2022 

Responsables Bel Riera com a coordinadora de projectes  

Alumnat implicat  Alumnat d’Instrument individual i el seu professorat 

Assistència Moltíssima assistència a cada espai on es realitzaven els concerts. 

Valoració 
Totes les actuacions varen ser molt boniques i tant l’alumnat com el professorat 
implicat varen sortir contents de l’actuació. 
 

Indicadors  

Gaudir de la música en companyia d’amics i professors 5/5 
Mostra del projecte d’escola 5/5 
Participació del públic 5/5 
Mesures Covid 5/5 
Espai concert 4/5 

Propostes de millora A l’estiu no s’han de fer concerts a la torre ja que fa molta calor. 

Imatges 
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FI DE CURS de MIM i Tastet d´Arts 

Organitza EMM Can Fargues 

Descripció  

Concerts final de curs dels MIM 
Els concerts es varen portar a terme a l’aire lliure, concretament al jardí de 
pedretes, ja que vam ajuntar els grups de MIM de cada dia per tal de que els 
concerts fossin més lluïts, per així tenir més quantitat d’alumnes cantant i tocant i 
sonés molt més. 

Objectius 

● Mostrar el treball fet a classe durant tot el curs 
● Cantar tocar i dansar obres d’ èpoques diferents,  pel projecte escolar 

d’aquest curs. 
● Fer participar al públic amb una cançó final. 

Dates 16, 20, 21 i 22 de juny. 

Responsables 
Maica Capdevila com a cap de departament de MIM i tot el professorat de MIM i 
tastet d’arts. 

Alumnat implicat  MIM de 4,5,6 i 7 anys 

Assistència 
Moltíssimes famílies, pares, mares, avis, avies, germans, tiets/es i amics. Tot el parc 
ple. Durant la setmana alguns alumnes ens van faltar perquè estaven de colònies. 

Valoració 
Totes les actuacions varen ser molt boniques i tant l’alumnat com el professorat 
implicat varen sortir contents de l’actuació. Repetirem aquest tipus de concert en 
grup, va ser molt satisfactori. 

Indicadors  

Gaudir de la música en companyia dels familiars i professors 5/5 
Mostra del projecte d’escola 5/5 
Participació del públic 5/5 
Espai concert 4/5 perquè feina moltíssima calor. 

Propostes de millora 
De cara al curs vinent, si fa tanta calor ens haurem de plantejar buscar algun lloc on 
fer aquests concerts. 

Imatges 
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DESCOBRINT CAN FARGUES : Projecte d’intervenció comunitària 

 

Descobrint Can Fargues  

Organitza EMM Can Fargues 

Descripció  

La Masia de Can Fargues va ser construïda a principis del segle XIV, al voltant d’una 
torre de defensa del segle XI, i des de setembre de 2016 és la seu de l’Escola 
Municipal de Música Can Fargues, al districte d’Horta-Guinardó. 
El 18 de juny, l’escola va obrir les seves portes als veïns i veïnes del barri, del 

districte i de la ciutat per a participar i gaudir d’una gran festa on es va oferir prop 

d’una desena d’activitats de divulgació d’arts musicals i escèniques, per donar a 

conèixer l’espai i la seva història, justament quan es compleixen 10 anys en què la 

masia va ser declarada Bé Cultural d’Interès Nacional. 

Aquest acte va implicar la participació de moltes entitats del barri i del districte, 

d’altres escoles i de diverses persones a les que agraïm sincerament tota la seva 

col·laboració, ajuda i implicació en aquest projecte. Moltíssimes gràcies a tots. 

Objectius 

1. Dur a terme un procés de creació artística comunitària i participativa, 

implicant equipaments i entitats del territori de diferent naturalesa i 

persones de tota edat, entorn a l’EMM Can Fargues. 

2. Organitzar una diada cultural significativa en el calendari festiu del districte 

per la seva vinculació amb la història i origen del barri i que apel·la a la pròpia 

identitat dels veïns i veïnes amb el seu territori. 

3. Posicionar l’EMM Can Fargues com equipament educatiu i cultural de 

referència al districte d’Horta-Guinardó i donar-la a conèixer, des del seu 

passat medieval al seu present, obrint les seves portes i convidant a veïns i 

veïnes a participar-hi com a membres actius. 

Dates 18 de juny 2022 

Responsables Bel Riera, Montserrat Campderrós 

Alumnat i 
Professorat implicat  Tot l’alumnat i professorat de l’escola 

Assistència Durant tota la jornada estimem que van passar per l’escola entre 150-200 persones. 

Valoració 

La jornada va ser tot un èxit, plena d’activitats variades des de música, dansa, 

cultura, teatre, comerç, gegants...Es valora molt positivament el concert i tots els 

actes realitzats durant la diada. Tot l’equip professional de l’escola va realitzar una 

tasca encomiable per que tots els actes previstos fossin un èxit, com així va succeir. 

Indicadors  

Gaudir de la música en companyia d’amics i professors 5/5 
Mostra del projecte d’escola 5/5 
Participació del públic 5/5 
Participació del barri 4/5 
Mostra de la Masia 5/5 
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Propostes de millora 
Informar amb més temps de totes les activitats programades que anàvem 
organitzant i tancant per l’acte. 

Imatges 
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4-OBJECTIUS 
 
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. Iniciem 

amb la valoració dels 3 objectius específics de centre, seguint amb la dels departaments. 

 

4.1. Valoració objectius de centre 

 

Objectiu 1 

Organitzar la gestió i documentació del centre: revisar documents PEC, NOFC i programacions curriculars 

Responsables Directora i Caps de Departament  

Temporització Tot el curs 

Actuacions 

Revisar el Projecte Educatiu de Centre, les Normes de Funcionament del Centre i les 
programacions curriculars segons el nou pla d’estudis i proposar els possibles canvis que no 
s’adeqüin a la nostra realitat. 
Fer arribar a tota la comunitat educativa la proposta i tots els canvis. 
Valorar la quantitat de millores aportades. 
Posar en pràctica les normes actualitzades 

Indicadors  

Reunions de revisions dels documents. 5/5 
Revisió NOFC 4/5 
Revisió PEC 0/5 
Revisió programacions de totes les assignatures 5/5 
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Objectiu 2 

Portar a terme un nou Pla d´Estudis 

Responsables Directora, Caps de Departament, Cap d´estudis i Professorat implicat en les noves assignatures 

Temporització Tot el curs 

Actuacions 

 
Portar a terme un nou pla d’estudis amb la incorporació de noves assignatures i altres disciplines. 
Fer les noves programacions de les assignatures optatives 
Fer el seguiment del desplegament. 
Focalitzar l’acció tutorial en el seguiment. 
Analitzar els recursos necessaris pel desplegament. 
Valorar la implementació del nou pla. 
Implantar les propostes de millora lligades al seguiment 
 

Indicadors  

Reunions amb les famílies per presentar el nou pla. Power point elaborat per la presentació  5/5 
Reunions amb professorat.  Elaboració de les  programacions de les assignatures optatives i noves 
disciplines  5/5 
Seguiment del desplegament de pla d’estudis fet. 5/5 
Acció tutorial feta. 4/5 
Enquestes a l'alumnat, professorat i famílies  5/5 
Valoració del desplegament  fet. 5/5 
Actes amb propostes de millora fetes.  5/5 
 

 

Objectiu 3 

Afavorir l´aprenentatge competencial 
Projecte d’Escola: “DESCOBRINT CAN FARGUES” Organització i participació 

Responsables 
Directora, Coordinadora cultural, Caps de Departament, Directors/es de les agrupacions de 
l´escola i Professorat de teatre i dansa de l´escola. 

Temporització Tot el curs 

Actuacions 

Participar en l’elaboració i muntatge del projecte. 
Organitzar, elaborar, participar i coordinar les col·laboracions i activitats amb altres entitats que 
participen en el projecte. 
Organitzar la setmana cultural. 
Organitzar la diada de final de curs. 
Organitzar les visites guiades a l’escola. 

Indicadors  

Reunions,  mails amb el districte i l’IMEB, entitats  i mitjans de comunicació. 5/5 
Registre de totes les activitats 5/5 
Setmana cultural realitzada, destaquem l’elevat nombre de participants i públic. 5/5 
Projecte realitzat. Valorem molt la participació de les entitats participants- 5/5 
Visites guiades fetes. 5/5 
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Objectiu 3 

Afavorir l´aprenentatge competencial 
Projecte d’Escola: “DESCOBRINT CAN FARGUES” Coneixem i elaborem els materials 

Responsables 
Directora, Coordinadora cultural, Caps de Departament, Directors/es de les agrupacions de 
l´escola i Professorat de teatre, pintura i dansa de l´escola. 

Temporització Tot el curs 

Actuacions 

Conèixer la història de Can Fargues. 
Fer un recull de vídeos, fotos, pòsters sobre can fargues i la seva evolució històrica i musical. 
Elaborar fitxes amb  obres i audicions de diferents èpoques musicals, informació de la història de 
can fargues, per a totes les edats. 
Elaborar un petit dossier amb la informació de la història de can fargues. 
Elaborar un flyer informatiu per les visites amb l’evolució de l’escola i paral·lelament amb 
l’evolució musical. 

Indicadors  

Bibliografia i recull de llibres, diaris i articles. 5/5 
Exposició pensada, organitzada i feta. 5/5 
Fitxes de treball per l’alumnat de totes les edats fetes. Reunions amb professorat implicat 5/5 
Petit dossier  amb informació de can fargues fet. 5/5 
Mails informatius de les visites. 4/5 
 

 

Objectiu 3 

Afavorir l´aprenentatge competencial 
Projecte d’Escola: “DESCOBRINT CAN FARGUES” Elaborem els materials 

Responsables 
Directora, Coordinadora cultural, Caps de Departament, Directors/es de les agrupacions de 
l´escola i Professorat de teatre, i dansa de l´escola. 

Temporització Tot el curs 

Actuacions 

Posar lletra, fer coreografies a la música creada i/o arranjada. 
Contactar amb les diferents persones, entitats, associacions, i escoles del districte. 
Contactar amb diversos mitjans de comunicació. 
Col·laborar amb escoles i/o entitats d’altres disciplines artístiques. 
Organitzar diverses cambres entre grups de treball per interpretar diferents obres de la història 
de la música en format més íntim en algun espai de l’escola. 
Treballar al costat d’altres disciplines. 

Indicadors  

Lletres i coreografies de les cançons fetes. 5/5 
Reunions i Mails dels contactes realitzats 5/5 
Mails enviats 4/5 
Col·laboració amb entitats d'altres disciplines. 5/5 
Concerts en espais íntims realitzats 5/5 
Creació de la obra de teatre musical “descobrint can fargues” amb professorat de música, dansa 
i teatre. 5/5 
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Objectiu 3 

Afavorir l´aprenentatge competencial 
Projecte d’Escola: “DESCOBRINT CAN FARGUES” Creem i musiquem 

Responsables 
Directora, Coordinadora cultural, Caps de Departament, Directors/es de les agrupacions de 
l´escola i Professorat de teatre, pintura i dansa de l´escola. 

Temporització Tot el curs 

Actuacions 

Composar un repertori de 6 obres de diferents èpoques de la història de la música, de la 
medieval fins a la actualitat, inèdites, i fetes pel professorat de l’escola. 
Implicar equipaments i entitats del territori de diferent naturalesa i persones de totes les edats, 
entorn a l’EMM Can Fargues. 
Donar a conèixer la masia de Can Fargues, des del seu passat medieval al seu present, obrint les 
portes i convidant a veïns i veïnes a participar-hi com a membres actius. 

Indicadors  

Creació de les obres de diferents èpoques 5/5 
Documents diversos, resultants de la organització de les diferents activitats i contactes amb les 
entitats participants 5/5 
Implicació de les entitats participants 5/5 
Obertura de l’escola als veïns i veïnes, al barri i districte amb moltes activitats musicals i 
artístiques. 5/5 
Concerts i activitats realitzats 5/5 
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4.2 Valoració dels objectius específics marcats per a cada departament. 

 

DEPARTAMENT D’AGRUPACIONS 

Responsable Eduard Arribas 

Equip 
Marc Garcia, Bel Riera, Clara Lai, Arnau Gil, Andreu Domènech, Montse Campderrós, Joan 
Benejam, Horia Mihon, Ksenia Axelroud, Joan Carles Gómez, Maica Capdevila, Adrià Morron. 
 

Temporització Tot el curs 

Actuacions 

● Participar i organitzar el projecte d’escola. 
● Coordinar l’elaboració de les 7 peces del repertori del projecte final amb el que 

treballaran les agrupacions.  
● Ajudar en l’organització dels concerts del projecte durant la setmana cultural , i final de 

curs, conjuntament amb la coordinadora cultural. 
● Organitzar i/o crear un recull d’obres de diferents èpoques musicals, pel projecte 

d’escola. 
● Proposar sortides i/o intercanvis amb altres escoles de música o entitats i/o participar en 

la vida cultural del barri. 
● Participar en les Portes obertes que ofereix l’escola. 
● Tutoritzar el professorat  de nova incorporació i/o poca dedicació al centre aportant-li 

totes les informacions possibles del dia a dia de l’escola i de la seva organització. 

Indicadors  

● Reunions, correus electrònics informatius i actes fetes. 5/5 

● Coordinació de la creació del repertori de les 7 peces pel projecte final. 5/5 

● Concerts realitzats. 5/5 

● Excels amb les obres seleccionades i ordenades per èpoques així com el nom de 

l’agrupació que les va tocar. 5/5 

● Propostes de sortides amb l’alumnat autoritzades i fetes. 5/5 

● Participació en la jornada de portes obertes. 3/5 

● Acompanyament de la nova professora de cant i cor. 2/5 
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DEPARTAMENT DE LLENGUATGE MUSICAL I MIM 

Responsable Maica Capdevila 

Equip Maria Capdevila, Marc Garcia, Montse Campderrós, Bel Riera i Ruben Muñoz 

Temporització Tot el curs 

Actuacions 

● Participar en el projecte d’escola.  
● Organitzar els concerts de MIM. 
● Fer el seguiment d’aula virtual i de l’alumnat de MIM així com les reunions d’inici de curs 

amb les famílies. 
● Preparar les proves pels alumnes de llenguatge i fer el seguiment. 
● Organitzar el traspàs d’alumnat de llenguatge i Ajudar el cap d’estudis a muntar horaris 

de LLM pel curs 22-23. 
● Seleccionar materials, repertori per a les classes de  mim i llenguatge. 
● Tutoritzar el professorat de nova incorporació i/o poc dedicació al centre aportant-li 

totes les informacions possibles del dia a dia de l’escola i de la seva organització. 

Indicadors  

● Reunions, Correus electrònics informatius i actes. 5/5 

● Concerts de MIM organitzats i realitzats. 5/5 

● Documents diversos resultants de la organització de les diferents activitats. 5/5 

● Excel aula virtual: informació cursos, nº de llibres, registres etc..4/5 

● Convocatòria reunions d’aula virtual i MIM per a les famílies. 5/5 

● Proves de llenguatge preparades i actes d’avaluació. 5/5 

● Grups de llenguatge equilibrats de nombre i nivell. 4/5 

● Materials de MIM i Llenguatge musical seleccionats i utilitzats. 5/5 
● Ajudar al professorat substitut que hi ha hagut de LLM. 5/5 
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DEPARTAMENT D’INSTRUMENTS 

Responsable Arnau Gil 

Equip 
Toni Alburquerque, Xavier Banegas, Núria Belmonte, Gemma Ganzer, Núria Moreno, Eudald 
Payés, Cristina Rodriguez, Marta Urzais, i Eulàlia Valls. 

Temporització Tot el curs 

Actuacions 

● Revisar les programacions curriculars d’instrument ja existents, perquè s’adaptin al nou 
pla d’estudis. 

● Participar en la vida cultural del barri. 
● Coordinar-se amb el pianista repertorista per ajudar en la organització dels concerts 

d’instrument. 
● Crear alguna activitat/sortida des de el departament. 
● Participació a les portes obertes. 
● Participació en el projecte d’escola. 
● Tutoritzar el professorat de nova incorporació i/o poca dedicació al centre aportant-li 

totes les informacions possibles del dia a dia de l’escola i de la seva organització. 

Indicadors  

● Reunions, mails, actes, i programacions revisades i adaptades  al nou pla d’estudis. 5/5 

● Participació al barri. 4/5 

● Correus electrònics i altres documents amb el pianista repertorista. 3/5 

● Proposta d’activitat/sortida amb l’alumnat feta. 4/5 

● Concerts fets per les portes obertes. 5/5 

● Participació en els concerts del projecte d’escola. 5/5 

● Tutoritzar el nou professor de trompeta. 5/5 
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DEPARTAMENT DE MÚSICA I ARTS 

Responsable Maria Capdevila 

Equip Laia Torrens, Núria Reboreda, Bel Riera, Ernest Martínez, Elisenda Pi, Neus Martínez i Júlia Vila. 

Temporització Tot el curs 

Actuacions 

● Motivar a un equip de professors a tenir ganes d’investigar en el camp de la integració de 
les arts, que pugui visualitzar la metodologia de treball en un grup d’arts integrades i 
organitzar i coordinar activitats on aquesta fusió es vegi reflectida. 

● Participar i organitzar el projecte d’escola. 
● Crear alguna activitat per la setmana de la dona. 
● Crear alguna activitat durant la setmana de concerts individuals i 3X1. 
● Crear alguna activitat per a les portes obertes. 
● Seleccionar materials, repertori per a les classes de cor escena, teatre musical i dansa. 
● Muntar l’obra de teatre musical on hi surti reflectit alguna història relacionada amb Can 

Fargues i el projecte d’escola. 
● Tutoritzar el professorat de nova incorporació i/o poca dedicació al centre aportant-li 

totes les informacions possibles del dia a dia de l’escola i de la seva organització. 

Indicadors  

● Reunions, actes i mails. 5/5 

● Reunions, actes, correus informatius i materials relacionats amb la creació i participació 

del projecte d’escola. 5/5 

● Activitat  pel dia de la dona.4/5  

● Proposta del mural de les emocions, materials creats per la setmana de concerts 

individuals i 3X1. 5/5 

● Recull de materials i Activitats creades per les portes obertes. 5/5 

● Selecció i elaboració de materials fets. 5/5 

● Obra muntada i interpretada. Elaboració d’un dossier complert de l’obra i de les cançons. 

5/5 

● Tutoritzar les dues professores noves, la de teatre i la de dansa. 4/5 
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Resolució d’aprovació de la Memòria anual 

Montse Campderrós Borràs, com a directora del centre i, en l’aplicació del que s’estableix en 
l’article 10 del decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia de centres educatius i la resolució per 
la qual s’aproven els documents per a l’organització i gestió dels centres per el curs 2021-2022, i 
consultat el Consell Escolar del centre, segons consta en acta de la sessió en data 1 de juliol i al 
claustre del 30 de juny, la memòria anual. 

RESOLC: 

1. Aprovar la memòria anual del curs 2021/2022. 
2. Donar a conèixer el seu contingut a tota la comunitat educativa. Aquest document també 

serà publicat a la pàgina web del centre. 
 

 
 

Montse Campderrós i Borràs                                                              

Direcció EMM Can Fargues 

 

 
 
 
 
 
 


