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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 dels 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.
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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. Iniciem amb la valoració dels
objectius específics del curs i dels Departaments.

AULA VIRTUAL:

OBJECTIU ACTUACIONS INDICADORS D’AVALUACIÓ
ASSOLIMENT DELS

L’INDICADORS

MILLORA DELS

RESULTATS

ACADÈMICS:

“Aula Virtual: la

plataforma.

Responsable:

Departament

Llenguatge

Temporització:

Tot el curs

*Iniciar el curs valorant el nivell

d’aprenentatge assolit per

l’alumnat dels continguts d’aula

virtual i les seves mancances

*Fer el seguiment d’aula virtual

en quant a continguts, i els

diversos nivells de grups, per la

bona implantació durant aquest

curs a l’alumnat de 8 anys.

*Seguir treballant amb la

plataforma amb l’alumnat de 9

anys. I aquest curs, amb els de

10 anys iniciem el segon llibre

*Elaborar proves específiques

del treball a l’aula durant les

setmanes d’exàmens al gener i al

juny.

*Introduir audicions ja que el

mètode no les treballa.

1)Valoració de l’assoliment de continguts

per part de l’alumnat al iniciar el nou

curs.

2)Augment de grups que utilitzen la

plataforma.

3)Valoració de l’eina i qüestionari

4)-Valoració de l’inici del segon llibre.

5)Valoració de les proves/exàmens

6))Valoració de les audicions treballades

1) Molt bona

2) Molt bona
3) Molt bona
4) Bé
5) Molt bona
6) Molt bé.

VALORACIÓ DE L’OBJECTIU: La gran majoria d’alumnes han assolit els objectius. En general ens falta temps per acabar les
dues darreres unitats. Resulta complicat començar el 2n llibre si el nivell d’agilitat lectura és baix. El grau de dificultat
augmenta ràpidament.
Aquest curs hem augmentat el nombre de grups que fan aula virtual.
Fer proves consensuant els continguts amb el professorat permet poder valorar canvis de grup i de nivell.
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AULA VIRTUAL:

OBJECTIU ACTUACIONS INDICADORS D’AVALUACIÓ
ASSOLIMENT DELS

L’INDICADORS

MILLORA DELS

RESULTATS

ACADÈMICS:

“Aula Virtual.

Relació amb les

famílies.

Responsable:

Departament

Llenguatge

Temporització:

Tot el curs

*Implicar al màxim a les famílies.

*Explicar a les famílies com

treballem a les classes i com des

de casa, poden ajudar als seus

fills per tal de que l’accés sigui

senzill i clar.

*Facilitar-los vídeos-tutorials per

tal de que sàpiguen utilitzar

correctament la plataforma.

*Portar a terme algunes classes

obertes amb les famílies per

mostrar com treballem a classe i

els progressos que es van fent.

*Fer classe online i valorar-les, ja

que la plataforma ens facilitarà

el treball online amb l’alumnat.

1)Reunió de presentació de la plataforma

Aula Virtual.

2)Avaluació mensual de la feina que van

realitzant els alumnes.

3)Valoració a final de curs de l’ús i

coneixement de la plataforma per part

de les famílies, professorat i alumnes.

4)Veure avantatges i dificultats del treball

online

1. Molt bé.
2. Molt bé.
3. Molt bé
4. Molt útil

VALORACIÓ DE L’OBJECTIU:
1. Es va fer la reunió de manera virtual, a més a més es van passar a totes les famílies vídeos tutorials de com

registrar-se, i com fer les activitats a la plataforma així com pautes per el treball a casa.
2. La gran majoria de l’alumnat ha anat treballant de manera regular a casa seva.
3. Després de tres anys utilitzant la plataforma el professorat domina bé els recursos que ofereix, observem que és

molt important l’acompanyament de les famílies en l’orientació dins la plataforma amb els alumnes de Bàsic 1.
L’alumnat en general valora positivament l’aula virtual i els agrada.

4. És una eina molt útil i un suport molt important per a l’aprenentatge així com per a l’atenció a la diversitat.
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PROJECTE VIVALDI:

OBJECTIU ACTUACIONS INDICADORS D’AVALUACIÓ
ASSOLIMENT DELS

L’INDICADORS (0-5)

PROJECTE

VIVALDI:

Elaborar,

organitzar i crear

materials pel

projecte.

Responsable:

Departament de

MIM

Temporització:

Tot el curs

*participar en l’elaboració i el

muntatge del projecte.

*Organitzar, elaborar i coordinar

les activitats del projecte.

*Organitzar el concert  final de

projecte

-Reunions.

-Valoració de les activitats.

-Valoració del nombre de participants i

activitats.

-Documents i/o materials explicatius

-5

-5

-4

-5

VALORACIÓ DE L’OBJECTIU:
- Les reunions del departament de MiM per elaborar i anar donant forma al projecte han sigut continuades i molt

profitoses.
- La pàgina web que hem creat per al projecte (preveient possibles classes virtuals) ha sigut molt útil i ens ha

permès avançar i organitzar-nos en la recerca de recursos virtuals.
- Hem creat classes interactives (amb presentacions de Genially) de molt nivell. Van ajudar a motivar els alumnes i

les famílies (podien gaudir de la classe a l’hora que més els convenia) i a demanar un retorn de les propostes.
- Per seguir treballant el projecte durant la no presencialitat, vam oferir quatre tipus de propostes per donar

resposta a la diversitat de situacions familiars: 1/ classe online amb connexió directa a través de videoconferència,
2/ enviament de fitxes i material gràfic, 3/ elaboració de videos i classes interactives gravades, 4/ web especial
amb recursos per a les famílies.

- Hem creat des del departament material inèdit: videos, cançons, coreografies, etc. N’estem molt satisfetes.
- En comptes de concert final de projecte (les condicions no ho han permès), hem elaborat un recull de fotos i

videos dels alumnes amb la realització de les diferents activitats.
- Com a departament hem estat a l’alçada de les circumstàncies malgrat les dificultats. Hem donat més del 100%.
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PROJECTE VIVALDI:

OBJECTIU ACTUACIONS INDICADORS D’AVALUACIÓ
ASSOLIMENT DELS

L’INDICADORS (0-5)

PROJECTE

VIVALDI: conèixer

i treballar l’autor

i la seva obra.

Responsable:

Departament de

MIM

Temporització:

Tot el curs

*Conèixer la vida de Vivaldi

*Conèixer i treballar la obra les 4

estacions de Vivaldi

*Elaborar materials, activitats,

manualitats, vídeos sobre Vivaldi

i les estacions.

*Preparar audicions, fitxes de

treball, vídeos sobre Vivaldi i les

4 estacions.

*Adaptar el repertori a les edats

de 4 a 7 anys.

-Bibliografia

-Llibres que s’han comprat

-Material recollit

-Repertori

-Fitxes i vídeos de treball

-4

-0

-5

-5

-5

VALORACIÓ DE L’OBJECTIU:
- Els alumnes coneixen bé la figura de Vivaldi i sobretot de l’obra de Les Quatre Estacions.
- Han ajudat molt el web del projecte i tot el material editat i preparat des del departament: coreografies i danses

d’audicions, cançons amb gestos relacionades amb el projecte, arranjament de partitures per tocar a classe,
propostes de manualitats, treball gràfic i d’anàlisi, etc.

- Els i les alumnes han gaudit molt (cadascú en la seva mesura; moltes famílies s’han implicat molt a casa durant les
classes no presencials, d’altres, no tant).
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PROJECTE VIVALDI:

OBJECTIU ACTUACIONS INDICADORS D’AVALUACIÓ
ASSOLIMENT DELS

L’INDICADORS (0-5)

PROJECTE

VIVALDI:

Promoure

l’intercanvi de

coneixement i

vivències  amb

altres alumnes

i/o agrupacions

de diferents

edats

Responsable:

Departament de

MIM i

Agrupacions

implicades.

Temporització:

Tot el curs

*Col·laborar amb altres alumnes

de l’escola.

*Col·laborar amb les

agrupacions de l’escola.

*Interpretar obres de Vivaldi

*Buscar repertori, adaptar-lo i

fer els arranjaments

corresponents, per algunes de

les agrupacions de l’escola.

-Reunions

-Llibres consultats

-Arranjaments

-1

-0

-5

VALORACIÓ DE L’OBJECTIU:
- Degut a les restriccions pel COVID no ha sigut possible la col·laboració en directe amb altres grups i alumnes.
- Els i les alumnes de MiM han pogut gaudir de les gravacions d’algunes agrupacions de l’EMM i participar a final de

curs d’un petit concert en directe als porxos.
- Tres agrupacions han aportat material i han tocat Vivaldi per a tots els alumnes.
- Com a proposta de millora creiem oportú obrir d’una forma més clara el projecte a tota l’EMM.
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OBJECTIUS DELS DEPARTAMENTS:

Departament Accions Indicadors

Departament de
Música Moderna

Responsable:
Arnau Gil

*Organitzar i fer el seguiment de les activitats del seu
Departament.
*Fer arribar les informacions generals de l’Equip Directiu
al seu Departament.
* Fer arribar a l’Equip Directiu les idees, demandes o
suggeriments que sorgeixin al seu Departament.
*Fer un seguiment de les seves agrupacions i/o equips:
plantilla, repertori, concerts, intercanvis... Fer propostes
per millorar l’organització d'assajos i/o concerts.
Organitzar sortides a concerts.
*Fer el seguiment del projecte d’escola i mirar de
coordinar-se i col·laborar en aquest projecte, entre
departaments.
*Organitzar i gestionar la programació dels instruments
del seu departament així com revisar els models d’
informes i altre documentació per afegir o treure alguna
cosa si s’escau.

-Actes
-Documents diversos resultants de
les diverses activitats.
-Correus electrònics informatius

-Valoració del seu Departament

-Documents i partitures

-Documents de programacions i
propostes de millora presentades

VALORACIÓ DELS OBJECTIUS I PROPOSTES DE MILLORA:

El seguiment i programació d’activitats del departament ha funcionat molt bé. Si hi ha algun aspecte a millorar és la
disponibilitat del professorat per participar en activitats fora de l’horari habitual.
La comunicació entre equip directiu i departament ha sigut molt fluïda.
La coordinació del departament a l’hora d’organitzar l’alumnat en els grups de combo també ha sigut molt efectiva.
Aquest curs tots els combos han treballat repertori al voltant del repertori de Motown. A més a més un dels combos ha
participat en el projecte Vivaldi i dos combos han participat en l’acte de celebració de la Primavera Republicana al
districte d’Horta-Guinardó.
Tots els combos han participat en els concerts de final de curs.
Tot l’alumnat del departament ha participat en les vídeo-audicions d’instrument.
El departament també ha coordinat i elaborat la programació i material del Jazz&Rock Stage 2021 celebrat durant dues
setmanes durant el mes de juliol.
Pel curs vinent podem millorar en la coordinació de qualsevol activitat fora de l’horari de classe habitual avançant-ne la
planificació per tal de facilitar la participació de tots els membres del departament.
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OBJECTIUS DELS DEPARTAMENTS:

Departament Accions Indicadors

Departament de
Música Clàssica

Responsable:
Eduard Arribas

*Organitzar i fer el seguiment de les activitats del seu
Departament.
*Fer arribar les informacions generals de l’Equip Directiu
al seu Departament.
* Fer arribar a l’Equip Directiu les idees, demandes o
suggeriments que sorgeixin al seu Departament.
*Fer un seguiment de les seves agrupacions i/o equips:
plantilla, repertori, concerts, intercanvis... Fer propostes
per millorar l’organització d'assajos i/o concerts.
Organitzar sortides a concerts.
*Fer el seguiment del projecte d’escola i mirar de
coordinar-se i col·laborar en aquest projecte, entre
departaments.
*Organitzar i gestionar la programació dels instruments
del seu departament així com revisar els models d’
informes i altre documentació per afegir o treure alguna
cosa si s’escau.

-Actes 3/5
-Documents diversos resultants de
les diverses activitats. 4/5
-Correus electrònics informatius. ⅕
(utilització de watsapps)

-Valoració del seu Departament.
5/5

-Documents i partitures. 5/5

-Documents de programacions i
propostes de millora presentades.
3/5

VALORACIÓ DELS OBJECTIUS I PROPOSTES DE MILLORA:

- Degut a la situació de pandèmia viscuda durant aquest curs, el Departament ha complert amb bona nota els diferents
objectius que s’han anat proposant entre els seus membres i pel centre.

- Com a referents, la participació de l’alumnat d’instrument en les gravacions realitzades durant el mes de març, en
forma d’audició, davant l’impossibilitat de reunir a les famílies per poder mostrar la feina realitzada. I la participació de
les agrupacions en els concerts de final de curs amb el fil conductor del projecte d’escola d’aquest any.

- Com a proposta de millora, es proposa tornar a recuperar els concerts/audicions oberts a les famílies i d’altres
alumnes, tant bon punt sigui possible, ja que creiem que l’experiència de tocar en públic es molt necessària i
enriquidora per l’alumnat.
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OBJECTIUS DELS DEPARTAMENTS:

Departament Accions Indicadors

Departament de
Instruments

Responsable:
Bel Riera

*Organitzar i fer el seguiment de les activitats del seu
Departament.
*Fer arribar les informacions generals de l’Equip Directiu
al seu Departament.
* Fer arribar a l’Equip Directiu les idees, demandes o
suggeriments que sorgeixin al seu Departament.
*Fer un seguiment de les seves agrupacions i/o equips:
plantilla, repertori, concerts, intercanvis... Fer propostes
per millorar l’organització d'assajos i/o concerts.
Organitzar sortides a concerts.
*Fer el seguiment del projecte d’escola i mirar de
coordinar-se i col·laborar en aquest projecte, entre
departaments.
*Organitzar i gestionar la programació dels instruments
del seu departament així com revisar els models d’
informes i altre documentació per afegir o treure alguna
cosa si s’escau.

-Actes: 3/5
-Documents diversos resultants de
les diverses activitats. 3/5
-Correus electrònics informatius
5/5

-Valoració del seu Departament 3/5

-Documents i partitures. 5/5

-Documents de programacions i
propostes de millora presentades.
2/5

VALORACIÓ DELS OBJECTIUS I PROPOSTES DE MILLORA:
S’han realitzat per part d’alguns dels professors, gravacions en vídeo i audio per a poder participar del projecte Vivaldi.
A més, es va fer un petit concert per a l’alumnat mim i orff (Dimarts 15 JUNY) amb música de Vivaldi ( a càrrec de les
flautes travesseres)
Es va formar una col·lectiva de clarinets per a formar part dels concerts del mes de juny.
A millorar, ha estat difícil trobar dies per fer reunions, ja que el professorat que forma part del departament de vent,

només ve un dia o dos a l’escola.
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OBJECTIUS DELS DEPARTAMENTS:

Departament Accions Indicadors

Departament de
Llenguatge musical.

Responsable:
Maria Capdevila

*Organitzar i fer el seguiment de les activitats del seu
Departament.
*Fer arribar les informacions generals de l’Equip Directiu
al seu Departament.
* Fer arribar a l’Equip Directiu les idees, demandes o
suggeriments que sorgeixin al seu Departament.
*Fer un seguiment de les seves agrupacions i/o equips:
plantilla, repertori, concerts, intercanvis... Fer propostes
per millorar l’organització d'assajos i/o concerts.
Organitzar sortides a concerts.
*Fer el seguiment del projecte d’escola i mirar de
coordinar-se i col·laborar en aquest projecte, entre
departaments.
*Organitzar i gestionar la programació dels instruments
del seu departament així com revisar els models d’
informes i altre documentació per afegir o treure alguna
cosa si s’escau.

-Actes
-Documents diversos resultants de
les diverses activitats.
-Correus electrònics informatius

-Valoració del seu Departament

-Documents i partitures

-Documents de programacions i
propostes de millora presentades

VALORACIÓ DELS OBJECTIUS I PROPOSTES DE MILLORA:
Durant el curs s’han fet 17 reunions amb les seves respectives actes. 39 correus informatius a tot el grup del
departament.
Malgrat els canvis  que hem tingut en presencialitat i organització degut a les mesures covid, hem pogut complir la gran
majoria d’objectius que ens vam plantejar a començament de curs respecte a la matèria i com millorar-la i al Projecte
Vivaldi.
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OBJECTIUS DELS DEPARTAMENTS:

Departament Accions Indicadors

Departament de
Música i Moviment

Responsable:
Maica Capdevila

*Organitzar i fer el seguiment de les activitats del seu
Departament.
*Fer arribar les informacions generals de l’Equip Directiu
al seu Departament.
* Fer arribar a l’Equip Directiu les idees, demandes o
suggeriments que sorgeixin al seu Departament.
*Fer un seguiment de les seves agrupacions i/o equips:
plantilla, repertori, concerts, intercanvis... Fer propostes
per millorar l’organització d'assajos i/o concerts.
Organitzar sortides a concerts.
*Fer el seguiment del projecte d’escola i mirar de
coordinar-se i col·laborar en aquest projecte, entre
departaments.
*Organitzar i gestionar la programació dels instruments
del seu departament així com revisar els models d’
informes i altre documentació per afegir o treure alguna
cosa si s’escau.

-Actes
-Documents diversos resultants de
les diverses activitats.
-Correus electrònics informatius

-Valoració del seu Departament

-Documents i partitures

-Documents de programacions i
propostes de millora presentades

VALORACIÓ DELS OBJECTIUS I PROPOSTES DE MILLORA:
- Objectius assolits.
- Propostes de millora: obrir més el projecte a tota l’escola i a tot el professorat i fer-ne un millor seguiment.
- Valoració global: 5
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4.- Valoració dels projectes, activitats, tallers i col·laboracions.

Presentem els resultats de tots els projectes, activitats, tallers i col·laboracions que vam organitzar com a

centre el curs 20/21.

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.

INICI CURS

VACANCES/DIES LLIURE
ELECCIÓ

FI DE CURS

CONCERT DEL DIJOUS

TALLERS ADULTS

TALLES MATINALS

COL·LABORACIONS
EXTERNES

AUDICIONS

INFORMES
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SET2020
DILL. DTS. DIM. DJS. DVS. DIS. DMG.

01 02 03 04 05 06

07 08 09 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27
INICI DE CURS

28 29 30
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OCT2020
DILL. DIM. DJS. DVS. DIS. DMG.

01 02 03 04

05 07 08 09 10 11

12 14 15 16 17 18

19 21 22 23 24 25

26 28 29 30 31
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Activitat Objectius Indicadors

TALLERS ADULTS

-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.

-Participar en el projecte de l’escola

-Gaudir de la música

-Partitures

-Repertori adient al nivell de
l’alumnat

-Recull dels conceptes bàsics
sobre cada instrument

VALORACIÓ DELS OBJECTIUS I PROPOSTES DE MILLORA:

L’objectiu dels tallers d’adults és aproximar la música a totes les edats.
Poder desenvolupar l’oïda interna de manera bàsica, obtenir els coneixements bàsics relacionats amb
l’instrument i el seu context, comprendre l’estrucutra formal de peces senzilles, etc.
A nivell d’actitud, s’espera mostrar una actitud de motivació, de participació, curiositat i respecte vers els
altres.

-Valoració positiva de les activitats portades a terme.

-Els alumnes venen molt motivats a classe i amb ganes d’aprendre.

-Els alumnes de cor d’adults han participat al concert de fi de curs amb un resultat molt positiu.

-Els alumnes de taller de clarinet han participat amb la col·lectiva de clarinets.
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TALLES ADULTS OCTUBRE-DESEMBRE

TALLER DE BATERÍA Adrià Morrón

Vols aprendre a tocar la batería? Apunta't al taller i descobriràs aquest
fantàstic instrument.

DIJOUS 18H

TALLER D'INICIACIÓ A LA GUITARRA Maica Capdevila

Sempre has volgut tocar la guitarra i cantar els teus temes preferits? No
saps per on començar? Aprofita les tardes al sortir de classe i vine a
l'EMM Can Fargues a aprendre!! Només necessites una guitarra (clàssica
o acústica) i moltes ganes de tocar. Aprendrem acords i puntejats
senzills, i com acompanyar cançons. És el teu moment!!

DIVENDRES 16H

TALLER DE VIOLONCEL Horia Mihon

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.

Dimarts 19'15h

GUITARRA MODERNA Arnau Gil

En aquest curs aprendrem els aspectes bàsics de la tècnica de la
guitarra i aprofundirem en el repertori i interpretació de la música
moderna. Cada setmana treballarem cançons i estils coneguts
adaptant-nos al nivell de cada integrant del grup per aprendre gaudint de
la música que ens agrada.

DIMARTS 16.15

COMBO Oye combo va Arnau Gil

En aquest conjunt instrumental hi tenen cabuda tots els instruments de
música moderna. Tocarem temes coneguts de jazz, soul, funk i rock i
aprendrem a millorar en la pràctica del nostre instrument.

DIJOUS 20:45

TALLER DE PIANO PER A ADULTS Nuria Reboreda

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 DIVENDRES 16:15

1,2,3… CLARINET! TALLER DE CLARINET PER A ADULTS Nuria Belmonte

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.

DIMECRES 15:30H I 20'00

TALLER DE SAXO PER A ADULTS Joan Soler

Taller de Saxo per aprendre a tocar de forma divertida el saxo. DIVENDRES 15h

TALLERS DE COR D’ADULTS Marc Garica

Us presentem un nou concepte de cor d’adults: diversió, tècnica, rigor,
aprenentatge, diversitat d’estils i participació en el final de curs.

DIMECRES 20.30h
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NOV2020
DILL. DTS. DIM. DJS. DVS. DISS. DMG.

01

02 03 04 05 06 07 08
CONFINAMENT

CONCERT
DELS
DIJOUS

09 10 11 12 13 14 15
Col.laboració
mercat de les
flors Anul·lat

16 17 18 19 20 21 22
SANTA

CECÍLIA.

23 24 25 26 27 28 29
Retorn a l’escola
Instruments
individuals
Conjunts

30

CONCERT DELS DIJOUS ANUL·LAT
Daniel Falces (piano)

Col·laboració mercat de les flors ANUL·LAT

CONCERT SANTA CECÍLIA ANUL·LAT
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Activitat Accions Indicadors

CONCERT DELS
DIJOUS

Intèrpret:
Daniel Falces
(piano)

-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.

-Correus a les famílies
-Correus al districte
-Publicitat a la pàgina web
-Cartells

VALORACIÓ DELS OBJECTIUS I PROPOSTES DE MILLORA:

No s’ha pogut portar a terme cap dels indicadors ja que l’escola estava confinada.
El concert va ser anul·lat.
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DES2020
DILL. DTS. DIM. DJS. DIV. DIS. DMG.

01 02 03 04 05 06

07 08 09 10 11 12 13
CONCERT
DELS
DIJOUS

14 15 16 17 18 19 20
Gravacions
vídeos
Nadal

Fotos
postal de
Nadal

21 22 23 24 25 26 27
Vacances Nadal

28 29 30 31

Gravacions vídeos Nadal per a les famílies
Fotografies al photocoll de l’escola per a fer una felicitació de Nadal
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CONCERT DEL DIJOUS
Albert Colomar (piano)
ANUL·LAT

Activitat Accions Indicadors

CONCERT DELS
DIJOUS

Intèrpret:
Albert Colomar
(piano)

-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.

-Donar l’oportunitat a un alumne de fer de teloner
abans de l’actuació del músic professional.

-Correus a les famílies
-Correus  al districte
-Publicitat a la pàgina web
-Cartells

VALORACIÓ DELS OBJECTIUS I PROPOSTES DE MILLORA:

L’escola ja no està confinada, però no es permet tenir públic als concerts, per tant ha quedat ANUL·LAT.
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Photocall Nadalenc a l’escola i gravació de vídeos per a les famílies
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GEN2021
DLL. DTS. DIM. DJS. DVS. DIS. DMG.

01 02 03
Mercadet de
Nadal
Casal Font de’n
Fargues.

04 05 06 07 08 09 10

11 12 13 14 15 16 17
NICI
CLASSES
CONFINATS

CONCERT
DELS
DIJOUS

18 19 20 21 22 23 24
INICI TALLERS ADULTS

25 26 27 28 29 30 31

CONCERTS DELS DIJOUS
Laura Pastor (Piano) ANUL·LAT
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TALLES ADULTS GENER-MARÇ

TALLER DE PERCUSSIÓ CUBANA Adrià Morrón

T'agradaria conèixer com es toquen els diferents instruments de la percussió
cubana? Vine a aquest taller i ho podràs descobrir.

DIJOUS 18H

TALLER D'INICIACIÓ A LA GUITARRA Maica Capdevila

Sempre has volgut tocar la guitarra i cantar els teus temes preferits? No
saps per on començar? Aprofita les tardes al sortir de classe i vine a l'EMM
Can Fargues a aprendre!! Només necessites una guitarra (clàssica o
acústica) i moltes ganes de tocar. Aprendrem acords i puntejats senzills, i
com acompanyar cançons.

DIVENDRES 16H

TALLER DE VIOLONCEL Horia Mihon

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.

Dimarts 19'15h

GUITARRA MODERNA Arnau Gil

En aquest curs aprendrem els aspectes bàsics de la tècnica de la guitarra i
aprofundirem en el repertori i interpretació de la música moderna. Cada
setmana treballarem cançons i estils coneguts adaptant-nos al nivell de cada
integrant del grup per aprendre gaudint de la música que ens agrada.

DIMARTS 16.15

COMBO Oye combo va Arnau Gil

En aquest conjunt instrumental hi tenen cabuda tots els instruments de
música moderna. Tocarem temes coneguts de jazz, soul, funk i rock i
aprendrem a millorar en la pràctica del nostre instrument.

DIJOUS 20:45

TALLER DE PIANO PER A ADULTS Nuria Reboreda

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 DIVENDRES 16:15

1,2,3… CLARINET! TALLER DE CLARINET PER A ADULTS Nuria Belmonte

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.

DIMECRES 15:30H

TALLER DE SAXO PER A ADULTS Joan Soler

Taller de Saxo per aprendre a tocar de forma divertida el saxo. DIVENDRES 15h

TALLERS DE COR D’ADULTS Marc Garica

Us presentem un nou concepte de cor d’adults: diversió, tècnica, rigor,
aprenentatge, diversitat d’estils i participació en el final de curs.

DIMECRES 20.30h
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Classes des de casa
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FEB 2021
DLL. DTS. DIM. DJS. DVS. DIS. D

01 02 03 04 05 06 07
CONCERT
DELS
DIJOUS

08 09 10 11 12 13 14
Retorn a l’escola

Setmana entrega
d’informes

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

CONCERT DELS DIJOUS ANUL·LAT
Duet de clarinet i guitarra. (Núria Belmonte)

8 DE FEBRER
Retorn a l’escola -  Màxim 7 alumnes a l’aula
Instruments individuals
Mim/Orff
Llenguatges
Conjunts
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MAR2021
DLL. DTS. DIM. DJS. DIV. DIS. DMG.

01 02 03 04 05 06 07
CONCERT
DELS
DIJOUS

08 09 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28
AUDICIONS A
L’AULA
Gravacions
d’audicions a
l’aula per a penjar
al  Youtube

29 30 31
Vacances Pasqua

CONCERT DEL DIJOUS ANUL·LAT
Andreu Domenech
Duet Saxòfon
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Activitat Accions Indicadors

AUDICIONS A
L’AULA

-Fer gravacions de l’alumnat a l’aula per a poder
enviar-ho a les famílies.

-Penjar els vídeos al Youtube de l’escola

-Utilització del canal Youtube
per fer arribar els vídeos a les
famílies

-Cartell audició

-Correus a les famílies i al
professorat

VALORACIÓ DELS OBJECTIUS I PROPOSTES DE MILLORA:

L’objectiu era poder recrear una audició real, ja que aquest curs no s’han pogut fer concerts fins el moment.
El professorat d’instrument, va fer gravacions a l’aula de l’alumnat per poder-ho penjar al youtube.

-No és el mateix que fer una audició en viu

-L’alumnat ha estat molt content de penjar el vídeo al YouTube

-Les famílies estan contetes perquè almenys han pogut veure el resultat

-El professorat ha respost molt bé a la feina de fer gravació i penjar-ho tot al drive compartit

-Esperem que les audicions de cara al curs que ve puguin ser totes en directe.
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ABR2021
DLL. DTS. DIM. DJS. DVS. DIS. DMG.

01 02 03 04

05 06 07 08 09 10 11
CONCERT
DELS
DIJOUS

Audició vent
metall

3 Sessions

12 13 14 15 16 17 18
Inici
Tallers
adults

Primavera
republicana
Combos

Audició vent
metall

2 Sessions

JORNADA DE
PORTES
OBERTES
12h, Online

19 20 21 22 23 24 25
Audició piano i
percussió
corporal
2 sessions

Audició corda
fregada
3 sessions

26 27 28 29 30
Audició piano i
percussió
corporal
3 sessions

PREINSCRIPCIÓ
CURS 2021/2022

Audició corda
fregada
3 sessions

CONCERT DELS DIJOUS ANUL·LAT
Antònia Miller (piano)
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Activitat Accions Indicadors

PRIMAVERA
REPUBLICANA
Activitat
externa a
Can Fargues

Professors:
Arnau Gil
Guillem

-Participar amb  els combos de l’escola en una
activitat musical externa al centre

-Tocar música d’una compositora actual

-Arretjaments de partitures
-Assajos
-Correus a les famílies
implicades
-Correus entitat coordinadora
-Comunicació amb la
compositora.

VALORACIÓ DELS OBJECTIUS I PROPOSTES DE MILLORA:

-S’organitza, de forma institucional, la commemoració del 90è aniversari de la proclamació de la 2a
República amb una activitat musical a cada Districte Municipal.
Per aquest motiu han encomanat a Bárbara Granados una composició expressa per aquest motiu i la
producció dels concerts que es realitzarien simultàniament el 14 d’abril i per la que es demana la
col·laboració de les escoles municipals de música. També està previst un mapping a l’Ajuntament, en
què el tema principal seria el mateix.
La compositora farà adaptació del tema de nova creació a l’agrupació (qualsevol agrupació
instrumental o coral) que hi participés, així com el nivell de dificultat.

-Valoració positiva per part de l’experiència musical
-L’acte es va muntar amb molta pressa, falta de temps per a preparar bé el repertori.
-Poc temps per aprendre i comprendre l’obra de Bárbara Granados
-Tenir l’oportunitat de fer música en viu
-Poder tocar música d’una compositora actual
-Gaudir de la música en companyia d’amics i professors
-Fer cultura al barri
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Activitat Accions Indicadors

PORTES OBERTES -Elaborar un  Power Point amb tota la
informació de l’escola de música, assignatures
i professorat

-Elaborar un collage de fotografies del
professorat de l’escola

-Elaborar un vídeo per penjar al Youtube amb
totes les instal·lacions de l’escola

-Elaboració vídeo amb  les
install·lacions del centre

-Reunió virtual amb les famílies
implicades

-Correus a les famílies

-Correus al districte

-Cartells

-Publicació a la pàgina web

VALORACIÓ DELS OBJECTIUS I PROPOSTES DE MILLORA:

-La reunió online va anar força bé

-Hi va haver un total de 20 famílies connectades

-Varem rebre molts correus anteriors a la videotrucada demanar informació per les matrícules

-El vídeo de l’escola va tenir molt bona rebuda al Youtube, amb més de 300 visualitzacions

-A veure si per a la pròxima es pot fer de forma presencial
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Activitat Accions Indicadors

TALLERS MATINS
amb escoles:

-INFANTIL
-PRIMARIA

-Taller piano i percussió corporal
Professores: Clara Lai i Núria Reboreda

- 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.

-Taller de Vent Metall
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

-Correus al CRP

-Correus al professorat implicat

VALORACIÓ DELS OBJECTIUS I PROPOSTES DE MILLORA:
-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.
-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.
-Creiem que és una combinació perfecte de teoría i pràctica conjunta. Els alumnes en una sessió
treballen teòrica i pràcticament  continguts varis i variats.
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TALLES ADULTS ABRIL-JUNY

TALLER DE PERCUSSIÓ CUBANA Adrià Morrón

T'agradaria conèixer com es toquen els diferents instruments de la percussió
cubana? Vine a aquest taller i ho podràs descobrir.

DIJOUS 18H

TALLER D'INICIACIÓ A LA GUITARRA Maica Capdevila

Sempre has volgut tocar la guitarra i cantar els teus temes preferits? No
saps per on començar? Aprofita les tardes al sortir de classe i vine a l'EMM
Can Fargues a aprendre!! Només necessites una guitarra (clàssica o
acústica) i moltes ganes de tocar. Aprendrem acords i puntejats senzills, i
com acompanyar cançons. És el teu moment!!

DIVENDRES 16H

TALLER DE VIOLONCEL Horia Mihon

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.

Dimarts 19'15h

GUITARRA MODERNA Arnau Gil

En aquest curs aprendrem els aspectes bàsics de la tècnica de la guitarra i
aprofundirem en el repertori i interpretació de la música moderna. Cada
setmana treballarem cançons i estils coneguts adaptant-nos al nivell de cada
integrant del grup per aprendre gaudint de la música que ens agrada.

DIMARTS 16.15

COMBO Oye combo va Arnau Gil

En aquest conjunt instrumental hi tenen cabuda tots els instruments de
música moderna. Tocarem temes coneguts de jazz, soul, funk i rock i
aprendrem a millorar en la pràctica del nostre instrument.

DIJOUS 20:45

TALLER DE BATERIA Adrià Morrón

Vols aprendre a tocar la batería? Apunta't al taller i descobriràs aquest
fantàstic instrument. DIJOUS 19:45H

1,2,3… CLARINET! TALLER DE CLARINET PER A ADULTS Nuria Belmonte

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.

DIMECRES 15:30H

TALLER DE SAXO PER A ADULTS Joan Soler

Taller de Saxo per aprendre a tocar de forma divertida el saxo. DIVENDRES 15h

TALLERS DE COR D’ADULTS Marc Garica

Us presentem un nou concepte de cor d’adults: diversió, tècnica, rigor,
aprenentatge, diversitat d’estils i participació en el final de curs.

DIMECRES 20.30h
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Col·laboració combos
14 d’abril de 2021
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Jornada de portes obertes
17 d’abril de 2021
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ELS INSTRUMENTS VENT METALL, Antòni Alburquerque

DIVENDRES 9 DIVENDRES 16

Escola Pit Roig Escola Baloo

Sessió 1:1r i 2n : 9.30 a 10.30
Sessió 2: 1r i 2n: 10.30 a 11.30
Sessió 3: 1r I 2n 11.30 a 12.30

Sessió 1 2n primària 10 a 11
Sessió 2 1r primària 11 a 12

EL PIANO I LA PERCUSSIÓ CORPORAL,  Clara Lai i Núria Reboreda

DILLUNS 19 DILLUNS 26

Escola Torrent d’en Melis Escola Heura

Sessió 1 1r primària 10 a 11
Sessió 2 1r primària  11 a 12

Sessió 1:1r i 2n : 9.30 a 10.30
Sessió 2: 1r i 2n: 10.30 a 11.30
Sessió 3: 1r I 2n 11.30 a 12.30
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LA FAMÍLIA DE CORDA FREGADA,  Horia Mihon

DIVENDRES 23 DIVENDRES 30

Escola Pau Casals Escola del Mar

Sessió 1:1r i 2n : 9.30 a
10.30
Sessió 2: 1r i 2n: 10.30 a
11.30
Sessió 3: 1r I 2n 11.30 a
12.30

Sessió 1:1r i 2n : 9.30 a
10.30
Sessió 2: 1r i 2n: 10.30 a
11.30
Sessió 3: 1r I 2n 11.30 a
12.30
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MAIG2021
DLL. DTS. DIM. DJS. DVS. DIS. DMG.

01 02

Fi
preinscripcions

↘

03 04 05 06 07 08 09
Música i
colors de
temporada
2 sessions

Música i
colors de
temporada
3 sessions

Música i colors
de temporada
3 sessions

Gegants
guinardó  +
Banda Vent

10 11 12 13 14 15 16
Música i
colors de
temporada
3 sessions

Música i
colors de
temporada
2 sessions

Música i colors
de temporada
2 sessions

17 18 19 20 21 22 23
Música i
colors de
temporada
3 sessions

Música i
colors de
temporada
2 sessions

Dia lliure
elecció

24 25 26 27 28 29 30
Dilluns de
pasqua

Visita
Club de lectura
Biblioteca
Can Mariner

31
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Activitat Accions Indicadors

TALLERS MATINS
amb escoles:

-INFANTIL

-MÚSICA I COLORS
Montse Campderros i Bel Riera

• 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.
• Experimentar amb les sensacions i
sentiments que es poden transmetre a
partir de la  tardor.
• Col·laborar amb els companys i
companyes.
• Millorar la capacitat d’improvisació i la
creativitat.

-Participació activa de l'alumnat
4/5

-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 4/5

VALORACIÓ DELS OBJECTIUS I PROPOSTES DE MILLORA:

Novetat d’aquest curs: l’escola de música es desplaça a fer música a les escoles del barri entrant a les
aules. La intenció és fer participar d’una manera activa a l’alumnat, que  tinguin una activitat que no
forma part del seu dia a dia.
-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
-Ha estat una experiència nova per nosaltres també, el fet d’anar a les escoles a fer els tallers.Ho
valorem positivament.
-Com a millora, a algunes escoles ens va faltar potència musical, ja que els altaveus eren dels
ordenador.
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Activitat Accions Indicadors

FESTA MAJOR
DEL GUINARDÓ
GEGANTS DEL
GUINARDÓ
Activitat
externa a
Can Fargues

Professors:
HORIA MIHON
BEL RIERA

-Participar amb  la banda de vent de l’EMM Can
Fargues a la FESTA MAJOR DEL GUINARDÓ.

-Interpretar 6 peces tradicionals/populars per
complementar l’actuació dels geganters.

-Correus amb l’entitat
coordinadora
-Correus a les famílies
-Trucades
-Cartells

VALORACIÓ DELS OBJECTIUS I PROPOSTES DE MILLORA:

-Valoració positiva per part de l’experiència musical

-L’acte es va muntar amb molta pressa, falta de temps per a preparar bé el repertori.

-Va ser molt bonic participar en una festa popular, hauriem de fer més música tradicional, ja que és
l’origen de tota la música actual que estem tocant i estudiant.

-L'associació de geganters varen convidar a esmorzar als nostres músics com a acte de germanor.
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Activitat Accions Indicadors

BIBLIOTECA
CAN MARINER

-Donar a conéixer l’escola de música mitjançant
una visita guiada. (Bel Riera)

-Petit concert de :
Anabel Velasco i Eulàlia Valls (flauta de bec)
Alba Vidal i Horia Mihon (Violoncel)

-Correus a la biblioteca
-Correus a les famílies
implicades

VALORACIÓ DELS OBJECTIUS I PROPOSTES DE MILLORA:

-El club de lectura de la biblioteca Can Mariner va venir a l’escola de música a fer la seva última sessió.
Varen fer una lectura comentada sobre  “Les possessions” de Llucia Ramis
-Valoració positiva per part de l’experiència musical
-Valoració positiva per part del club de lectura. Lloc molt agradable i bonic per a poder fer una lectura
comentada. Molt contents amb el petit concert musical. Molt agraits a l’activitat conjunta.
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MÚSICA I COLORS DE TEMPORADA
Montse Campderrós i Bel Riera

DIMARTS 4 DIMECRES 5 DIJOUS 6

Escola Parc del Guinardó Escola de Mar Escola Heura

1 Sessió: P5:  10 a 11h
2 Sessió: P4:  11 a 12 h

1 Sessió P-4/P-5:  9.30 a 10.30
2 Sessió P-4/P-5: 10.30 a 11.30
3Sessió P-4/P5:  11.30 a 12.30

1 Sessió P-4/P-5:  9.30 a 10.30
2 Sessió P-4/P-5: 10.30 a 11.30
3 Sessió P-4/P5:  11.30 a 12.30

DIMARTS 11 DIMECRES 12 DIJOUS  13

Pau Casals Torrent de’n Melis Escola Baloo

Sessió 1 P-4/P-5:  9.30 a 10.30
Sessió 2 P-4/P-5: 10.30 a 11.30
Sessió 3 P-4/P5:  11.30 a 12.30

Sessió 1 P5 9.30 a 10.30
Sessió 2 P5 10.30 a 11.30

Sessió 1 P5: 10 a 11
Sessió 2 P-4: 11 a 12

DIMARTS 18 DIMECRES 19

La Taixonera La Taixonera

Sessió P-4:  10 a 11h
Sessió P-4:  11 a 12h

Sessió P-5:  9.30 a 10.30 h
Sessió P-5: 10.30 a 11.30 h
Sessió P5:  11.30 a 12.30 h
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Festa major del GUINARDÓ .
Participació Banda de vent i Gegants del Guinardó
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27 / MAIG / 2021
Club de lectura biblioteca Can Mariner

Lectura: Les possessions de Llucia Ramis

-Visita guiada per l’escola, petita audició músics de l’escola i lectura comentada del llibre Les possessions, de
Llucia Ramis
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JUN2021
DLL. DTS. DIM. DJS. DIV. DIS. DMG.

01 02 03 04 05 06
Concert

passe del
recital fi de

grau
Souhaila
M'barek

CONCERT
AL PARC
Agrupacions i
ensembles

07 08 09 10 11 12 13

INFORMES 14 15 16 17 18 19 20

CONCERTS
-Ensemble
piano
2C i 1A
-Conjunt Orff A
-Cor 19-18
anys

CONCERTS
-Ensemble
piano
1B
-Combos
1A,  2B,  4A

CONCERTS
-Ensemble
piano
2A i 2B
-Conjunt Orff
B
-Ensemble
percussió

CONCERT
AL PARC
Agrupacions,
ensembles i
combos.

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30
STAGE
D’ESTIU
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Activitat Accions Indicadors

RECITAL FINAL
DE GRAU
SUPERIOR

Intèrpret:
Souhaila
M'barek

-Donar la possibilitat de fer un pase del recital
de final de grau superior d’una alumna de
l’ESMUC.

Donar l’oportunitat als alumnes de llenguatge
musical de poder escoltar a una músic casi
professional.
Llenguatge Conservatori
Llenguatge Bàsci 4C
Llenguatge acollida

-Correus amb la pianista
-Trucades amb la pianista

VALORACIÓ DELS OBJECTIUS I PROPOSTES DE MILLORA:

Va ser molt interessant gaudir del concert.
-Va servir per a veure el nivell al que es pot arribar estudiant molt
-La Souhaila es va posar molt nerviosa, això va impedir que el concert fos rodat, però varem poder
aprendre que tots som persones i que equivocar-se és un fet comú i normal entre músics aprenents.
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Activitat Accions Indicadors

CONCERT 2 JUNY

Agrupacions:
-Ensemble guitarres
Prof.  Joan Benejam

-Ensemble corda A
Prof. Horia Mihon

-Ensemble violes
Prof. Cristina
Rrodriguez

-Ensemble Clarinets
Prof. Núria Belmonte

-Vent Iniciació
Prof. Xavier Banegas

-Combo 4B
Prof. Arnau Gil

-Organitzar la petita mostra que varem
poder fer per finalitzar el curs.

-Tocar alguna obra de Vivaldi, el projecte
escolar d’aquest curs

-Correus al districte
-Correus a les famílies

VALORACIÓ DELS OBJECTIUS I PROPOSTES DE MILLORA:

Després d’un curs sense actuacions en directe, es va decidir fer concert només de les agrupacions i
ensembles de l’escola. La idea era poder mostrar el treball fet durant tot el curs.
-Distribució: per motius covid, el màxim de públic al parc era de 65 persones.
Es varen fer torns d’una hora per grup.
Màxim concerts de 15 minuts per a poder complir amb l’escaleta de temps programada
-Va ser molt emotiu poder fer un concert després d’un any i mig sense fer-ne per la pandèmia COVID
-Totes les actuacions varen ser molt boniques i tant l’alumnat com el professorat implicat varen sortir
contents de l’actuació.
-És complicat tocar a exteriors (parc Font d'en Fargues)
-Es va necessitar amplificació sonora per a les agrupacions.
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Activitat Accions Indicadors

CONCERTS SETMANA
14 AL 17 JUNY

Agrupacions:
Ensemble piano 1A
Ensemble piano 1B
Ensemble piano 2A
Ensemble piano 2B
Ensemble piano 2B
Prof. Clara Lai

Marc García

Conjunt Orff A
Conjunt Orff B
Prof. Bel Riera

Ensemble percussió
Prof. Adrià Morrón

Coral 10 a 18 anys
Pro. Marc García

Combo 1A
Combo 2B
Combo 4A

-Realitzar i organitzar la petita mostra
musical de les agrupacions i ensembles

-Correus a les famílies
-Correus als professors/es

VALORACIÓ DELS OBJECTIUS I PROPOSTES DE MILLORA:

Per tal de que totes les agrupacions poguessin tenir cabuda, es va utilitzar espais exteriors de tota
l’escola.
-Va ser molt emotiu poder fer un concert després d’un any i mig sense fer-ne per la pandèmia COVID
-Totes les actuacions varen ser molt boniques i tant l’alumnat com el professorat implicat varen sortir
contents de l’actuació.
-És complicat tocar a exteriors ja que el so canvia molt i no s’escolta igual entre els músics que quan
s’està a l’interiors de l’escola.
-El montatge i desmontatge dels instruments i zones de concert varen ser ràpides i hàblis.
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Activitat Accions Indicadors

CONCERT 18  JUNY

Agrupacions:
-Banda de vent
Prof.  Francesc Vila

-Orquestra de corda
Prof. Francesc Vila

-Ensemble corda B
Prof. Eduard Arribas

-Cor adults
Prof. Marc Garcia

-Combo 1B
-Combo 2A
-Combo 2C
-Combo 3A
Prof. Arnau Gil i
Andreu Domenech

-Organitzar la petita mostra que varem
poder fer per finalitzar el curs.

-Tocar alguna obra de Vivaldi, el projecte
escolar d’aquest curs

-Correus al districte
-Correus a les famílies

VALORACIÓ DELS OBJECTIUS I PROPOSTES DE MILLORA:

Després d’un curs sense actuacions en directe, es va decidir fer concert només de les agrupacions i
ensembles de l’escola. La idea era poder mostrar el treball fet durant tot el curs.
-Va ser molt emotiu poder fer un concert després d’un any i mig sense fer-ne per la pandèmia COVID
-L’Orquestra de corda va tocar les 4 estacions de Vivaldi, el solista va ser el professor de violí de
l’escola Ernest Martínez
-L’ensemble de corda B, va tocar un fragment de les 4 estacions de Vivaldi, on la solista va ser la
Daniela Kaltenbruner
-Totes les actuacions varen ser molt boniques i tant l’alumnat com el professorat implicat varen sortir
contents de l’actuació.
-És complicat tocar a exteriors (parc Font d'en Fargues)
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Concert Recital Souhaila M'barek
Dimarts 2 de juny 19:30h

-Públic: Llenguatge Conservatori
Llenguatge Bàsci 4C
Llenguatge acollida
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CONCERT AL PARC
2 DE JUNY

-Ensembles guitarra
-Ensemble corda A
-Ensemble clarinets

-Ensemble violes
-Ensemble vent iniciació
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CONCERTS ENSEMBLES
PIANO, PERCUSSIÓ, ORFF, COR , COMBOS

DILLUNS 14, DIMARTS 15, DIMECRES 16
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CONCERTS AGRUPACIONS
BANDA, ENSEMBLE CORDA, ORQUESTRA, COMBOS

DIVENDRES 18 JUNY
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5- 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 2020/2021, i consultat el Consell Escolar del

centre, segons consta en acta de la sessió en data 8 de juliol  i al claustre del 18 de juny, la memòria anual.

RESOLC:

1. Aprovar la memòria anual del curs 2020/2021

2. Donar a conèixer el seu contingut a tota la comunitat educativa. Aquest document també serà

publicat a la pàgina web del centre.

Montserrat Campderrós i Borràs

Directora

Barcelona,  9 de juliol de 2021                                                                          Segell del centre
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ALUMNAT PER PROGRAMES/EDATS: Alumnat de 4 a 18 anys.

CURS 2020-21

1r Cicle 1r Curs 4 anys 3 grups 42

1r Cicle 2n Curs 5 anys 4 grups 48

2n Cicle 1r Curs 6 anys 2 grups 29

2n Cicle 2n Curs 7 anys 2 grups 28

3r Cicle 1r Curs 8 anys 5 grups 65

3r Cicle 2n Curs 9 anys 6 grups 70

3r Cicle 3r curs 10 anys 6 grups 65

3r Cicle 4t Curs 11 anys 4 grups 46

4t Cicle 1r Curs 12 anys 4 grups 38

4t Cicle 2n Curs 13 anys 2 grups 28

4t Cicle 3r Curs 14 anys 2 grups 20

4t Cicle 4t Curs 15-18 anys 3 grups 25

Programa +18 +18 anys 1 grup 2

Programa Conservatori 10-13 anys 1 grup 3

Total 509
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ALUMNAT PER INSTRUMENTS

Alumnat per instruments  PROGRAMA BÀSIC  Curs 2020-21

Especialitat
Total

alumnat
%

Baix elèctric 11 4,49%

Clarinet 17 6.94%

Contrabaix 10 4,08%

Fagot 2 0,82%

Flauta de bec 1 0,41%

Flauta travessera 11 4,49%

Guitarra 26 10,61%

Guitarra elèctrica 19 7,76%

Oboè 9 3,67%

Percussió 16 6,53%

Piano 19 7,76%

Saxòfon 16 6,53%

Trombó 6 2,45%

Trompa 4 1,63%

Trompeta 9 3,67%

Viola 16 6,53%

Violí 32 13,06%

Violoncel 21 8,57%

Total 245 100%
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ALUMNAT PER INSTRUMENTS

Alumnat per instruments PROGRAMA AVANÇAT  Curs 2020-21

Especialitat
Total

alumnat
%

Baix elèctric 2 1,80%

Clarinet 4 3,60%

Flauta de bec 1 0,90%

Flauta travessera 6 5,41%

Guitarra 21 18.92%

Guitarra elèctrica 9 8.11%

Percussió 9 8,11%

Piano 30 27,03%

Saxòfon 6 5,41%

Trombó 1 0,90%

Trompeta 5 4,50%

Viola 2 1,80%

Violí 9 8,11%

Violoncel 6 5,41%

Total 111 100%
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Alumnat per instruments TOTALS (Programes Bàsic/Avançat)  Curs 2020-21

Especialitat
Total

alumnat
%

Baix elèctric 13 3,97%

Clarinet 21 6,08%

Contrabaix 10 2,91%

Fagot 2 0,53%

Flauta de bec 2 0,79%

Flauta travessera 17 5,29%

Guitarra 47 14,55%

Guitarra elèctrica 28 7,14%

Oboè 9 2,38%

Percussió 25 7,14%

Piano 49 12,70%

Saxòfon 22 6,35%

Trombó 7 1,85%

Trompa 4 1,06%

Trompeta 14 3,97%

Viola 18 5,03%

Violí 41 10,85%

Violoncel 27 7,41%

Total 356 100%
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COMPARATIVA ALUMNAT PER INSTRUMENTS

Instrument
Curs

2016-2017
Curs

2017-2018
Curs

2018-2019
Curs

2019-2020
Curs

2020-2021

Baix elèctric 0 4 alumnes 8 alumnes 14 alumnes 13 alumnes
Bombardí 1 alumne 1 alumne 1 alumne 1 alumne 0
Clarinet 6 alumnes 16 alumnes 18 alumnes 20 alumnes 21 alumnes

Contrabaix 1 alumne 3 alumnes 5 alumnes 8 alumnes 10 alumnes
Fagot 0 0 0 3 alumnes 2 alumnes

Flauta de bec 2 alumnes 3 alumnes 5 alumnes 6 alumnes 2 alumnes
Flauta

travessera
13 alumnes 17 alumnes 20 alumnes 20 alumnes 17 alumnes

Guitarra 18 alumnes 35 alumnes 42 alumnes 51 alumnes 47 alumnes
Guitarra
elèctrica

10 alumnes 20 alumnes 25 alumnes 26 alumnes 28 alumnes

Oboè 0 0 2 alumnes 8 alumnes 9 alumnes
Percussió 14 alumnes 24 alumnes 24 alumnes 29 alumnes 25 alumnes

Piano 22 alumnes 34 alumnes 43 alumnes 49 alumnes 49 alumnes
Saxòfon 8 alumnes 13 alumnes 16 alumnes 21 alumnes 22 alumnes
Trombó 1 alumne 2 alumnes 4 alumnes 5 alumnes 7 alumnes
Trompa 1 alumne 1 alumne 1 alumne 3 alumnes 4 alumnes

Trompeta 3 alumnes 6 alumnes 10 alumnes 15 alumnes 14 alumnes
Viola 3 alumnes 4 alumnes 19 alumnes 19 alumnes 18 alumnes
Violí 16 alumnes 28 alumnes 29 alumnes 33 alumnes 41 alumnes

Violoncel 11 alumnes 16 alumnes 24 alumnes 23 alumnes 27 alumnes

TOTAL
130

alumnes
227

alumnes
296

alumnes
354

alumnes
356

alumnes
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ALUMNAT PER FAMÍLIES INSTRUMENTALS
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COMPARATIVA ALUMNAT PER FAMÍLIA INSTRUMENTAL

Família
instrumental

Curs 2017-18 Curs 2017-18 Curs 2018-19 Curs 2019-20 Curs 2020-21

CORDA 31 alumnes:
22%

51 alumnes:
23%

78 alumnes:
27%

83 alumnes:
25%

96 alumnes: 27%

POLIFÒNICS 40 alumnes:
29%

69 alumnes:
31%

82 alumnes:
29%

100 alumnes:
30%

96 alumnes: 27%

VENT FUSTA 31 alumnes:
22%

36 alumnes:
16%

50 alumnes:
18%

46 alumnes:
14%

51 alumnes: 14%

VENT METALL 13 alumnes:
9%

22 alumnes:
10%

31 alumnes:
11%

44 alumnes:
13%

47alumnes: 13%

MODERN 24 alumnes:
17%

44 alumnes:
20%

42 alumnes:
15%

55 alumnes:
17%

66 alumnes: 19%

TOTAL 126 alumnes 22 alumnes 283 alumnes 328 alumnes 356 alumnes
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Alumnes bonificats Curs 2020-21

Total alumnes sol·licitada bonificació 85

Total alumnes bonificats 53

Total alumnes no bonificats 32

Bonificats 30% 10 alumnes 10%

Bonificats 50% 19 alumnes 36%

Bonificats 70% 24 alumnes 45%
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