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Entre les funcions de l’escola de música hi ha les de: 
 
- Ser un centre formatiu i de difusió de cultura musical al seu entorn més proper. 
- Oferir, organitzar i participar en activitats públiques 
- Fomentar dins i fora de l’àmbit de la pròpia escola, l’afecció a la música. 
 
CAN PONSIC col·labora amb el DISTRICTE en 
 

� L’organització concerts d’alumnes a l’Espai Cultural Pere Pruna. 
 

� L’organització de concerts a la Sala Plens de la Casa de la Vila (Santa Cecilia, Santa Eulalia, 
Sant Jordi) 

 
� L’organització de les Serenates d’Estiu als Jardins de Can Ponsic. 

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

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

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

� Seminari de periodicitat mensual amb els mestres especialistes de música de les escoles 
públiques i algunes de concertades 

 
� Audicions en viu a càrrec de professors de can Ponsic per als nens i nenes de primària 

d'aquestes escoles. Aquestes audicions es preparen a les sessions de seminari amb els 
especialistes. 

 
� Algunes d’aquestes audicions es fan també al districte de Les Corts per a les escoles d’aquest 

districte,  per iniciativa del CRP Les Corts 
 

� Altres col·laboracions amb les escoles. 
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Activitats extraordinàries que s’han programat darrerament 
 
El curs 2002-2003 es va celebrar el 10è aniversari del seminari i les audicions escolars, amb un concert 
extraordinari en el que 250 nens i nenes de les escoles, juntament amb la coral infantil L’ARC i 
l’orquestra de cambra de la Noguera van cantar la cantata “Transatlàntida”, amb música de Baltasar 
Bibiloni i text d’en Miquel Desclot, i sota la direcció d’Ester Bonal. 
 
El curs 2003-2004, l’escola de música Municipal participà en el disseny i organització de la part musical 
de LA FIRA DE LES ARTS que organitzaren les escoles publiques del districte el 12 de maig de 2004, 
amb participació de 2000 nens i nens d’entre 5 i 12 anys. 
 
L’any 2006, per commemorar el 250è aniversari de la mort de Mozart es va oferir a tots els alumnes un 
espectacle teatralitzat amb cant i dansa sobre la vida i l’obra del compositor a càrrec dexalumnes i 
professors de l’escola. 
 
 

OFERTA ALS CENTRES D’EDUCACIÓ ESPECIAL 
 
La música constitueix un mitjà privilegiat  per a l’educació i l’expressió de totes les persones i 
les que tenen alguna dificultat no en són pas una excepció, ans al contrari, sinó que poden 
obtenir-ne beneficis únics. Per això oferim activitats dirigides especialment als alumnes de 
l’escoles d’educació especial i als seus educadors: 
 

� Seminari de periodicitat mensual per als educadors de les escoles d’educació especial. 
 

� Col·laboració a la festa de Santa Cecilia que el Centre de recursos organitza. 
 

� Tallers per a aquests alumnes a l’escola de música. 
 

 


