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Aspectes més rellevants del curs
Aquest ha estat un curs ple d’activitats. No només s’han consolidat i ampliat les pròpies de
l’escola, sinó que han augmentat les participacions en activitats externes, tant a nivell local,
com a nivell nacional o comarcal.
Les activitats van més enllà de la complementació de l’aprenentatge, ja que esdevenen la
motivació per aprendre i tocar millor, alhora que representen la plasmació del que s’aprèn.
Fruit de la coordinació entre el professorat, s’han pogut realitzar concerts sumant diferents
formacions: corals i orquestra, banda i orquestra o la cantata final que aplega als grups dels
més petits, els conjunts d’iniciació i l’orquestra Ocell.
Cal destacar la cantata d’aquest curs, la Cantata de la Gallina, que va ser composada pel
professor Josep Guasch.
Per primera vegada s’ha participat en un festival internacional de l’EMU, European Music
School Union, malgrat que l’escola està associada a l’ACEM, Associació d’Escoles de Música
de Catalunya, des de l’any 1995. La formació l’Esplufònica, una suma de la banda i l’orquestra
joves, van participar en el Festival Emusik 2016 a Donostia.
Cal remarcar també la primera col·laboració amb el Centre Cultrual l’Avenç en la producció
d’una obra de teatre musical, a la que l’escola ha aportat la part musical i una orquestra en
directe a les representacions.
El curs passat es va introduir la tenora com a instrument a l’escola, i alguns alumnes d’aquest
curs han participat per primera vegada a la Festa Major de Santa Magdalena tocant
l’instrument.
La darrera innovació del curs va ser el lliurament dels informes de fi de curs en mà a les
famílies, millorant el contacte i l’acció tutorial. Tot l’equip de professors van valorar de manera
molt positiva aquesta experiència.

1. Avaluació dels objectius del curs
Els objectius plantejats per aquest curs 2015-2016 van ser:
1. Millorar la coordinació pedagògica entre el professorat
2. Participar en el Festival de Joves Europeus, Emusik, a Donostia
3. Establir un protocol per a alumnes amb necessitats educatives específiques, NEE
4. Continuar desenvolupant el PCC a partir del PEC
5. Acabar de redactar i aprovar el document Normes d’Organització i Funcionament, NOF

1.1. Millorar la coordinació pedagògica entre el professorat
Al llarg de tot el curs, un equip de professors s’ha reunit regularment amb l’objectiu de continuar
desenvolupant el PCC, però també de incrementar la coordinació pedagògica.
L’actual estructura pedagògica requereix una més gran coordinació i la major dedicació i
freqüència de reunions ha permès millorar l’articulació entre les classes de conjunt i
d’instrument, continuant amb la dinàmica del llenguatge musical integrat de manera transversal.
Pel proper curs està previst augmentar el nombre de reunions amb la finalitat de que tots els
professors es puguin reunir-se més sovint amb els seus companys.

1.2. Participar en el Festival de Joves Europeus, Emusik, a Donostia
Del 5 al 8 de maig alumnes i professors de l’escola van participar en aquest festival de la EMU
que es va celebrar al País Basc.
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Per aquest festival es va estrenar L’Esplufònica, formació que va aplegar la banda i l’orquestra
joves de l’escola.
Es van implicar molts alumnes en aquest projecte i la valoració ha estat molt positiva. Des de
l’escola tenim intenció de seguir participant en aquest Festival de Joves Europeus que està
previst que sigui bianual, i el proper a Holanda en el 2018.

1.3. Establir un protocol per a alumnes amb necessitats educatives específiques,
NEE
Durant el curs passat es va veure la necessitat de tenir aquest protocol com a eina pel
professorat.
Durant aquest curs s’ha començat a treballar a partir d’unes pautes i l’ajuda d’una professora
del centre especialista en musicoteràpia, Claudia Mailahn.
Ja s’ha inclòs a les pre-inscripcions una casella específica amb la finalitat que els
pares/mares/tutors puguin indicar si l’alumne/a té aquestes necessitats.
Hem de finalitzar i aprovar aquest protocol per poder-lo aplicar amb la seva totalitat i enviar-lo a
tot el professorat..

1.4. Continuar desenvolupant el PCC a partir del PEC
Aquest és el segon any d’elaboració d’un nou Projecte Curricular de Centre adaptat a la realitat
de l’escola i al Projecte Educatiu de Centre aprovat el 2013.
L’equip encarregat ha avançat força, si bé no ha finalitzat la seva tasca.
Es plantejarà la finalització en el proper curs.

1.5. Acabar de redactar i aprovar el NOFC, Normes d’Organització i Funcionament
A la Llei d’Educació de Catalunya s’estipula que els centres han de disposar d’un document
anomenat Normes d’Organització i Funcionament, NOF, que substitueix i amplia l’anterior
Reglament de Règim Interior, RRI.
L’actualització d’aquest document s’ha dut a terme pel Consell Escolar, el que va constituir una
comissió per aquesta finalitat durant els cursos 2014-2015 i 2015-2016.
Aquesta comissió s’ha reunit diverses vegades i ha finalitzat aquest document, presentant-lo a
la darrera reunió del Consell Escolar del dia 22 de juny per poder ser aprovat a
setembre/octubre, a la propera reunió del Consell Escolar.
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2. Distribucions
2.1. Distribució dels alumnes del curs 2015-2016 per àrees i edats

Àrea
Més petits
Música i moviment
Formació Musical Bàsica
Música Jove
Àrea de Pràctica Musical
Extraescolar Joan Maragall
Projecte Escola Sona
Formacions
Tallers trimestrals
Alumnes llarga durada, LD
Alumnes curta durada, CD
TOTAL ALUMNES
Alumnes de 4 a 18 anys

Mitjanes
Mitjanes
Percentatges
d'alumnes
d'alumnes
sobre total
Curs 2014-15 Curs 2015-16 d'alumnes
23
23
4%
84
75
14%
180
160
29%
85
105
19%
48
56
10%
16
3%
49
50
9%
55
51
9%
11
11
2%
397
396
72%
138
151
28%
535
547
100%
332

392

72%

2.2. Distribució dels alumnes per instruments
Acordió
Baix elèctric
Bateria i percussió
Bombardí
Cant
Clarinet
Contrabaix
Flauta travessera
Gralla
Guitarra
Guitarra elèctrica
Harmònica blues
Percussió
Piano
Piano complementari
Piano modern
Saxòfon
Teclats

1
1
17
1
14
22
13
31
29
5
2
88
4
16
1

0,3%
0,3%
4,8%
0,3%
4,0%
6,2%
0,0%
3,7%
0,0%
8,8%
8,2%
1,4%
0,6%
24,9%
0,0%
1,1%
4,5%
0,3%
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Tenora
Trombó
Trompeta
Viola
Violí
Violoncel
SUMES

4
9
12
3
54
27
354

1,1%
2,5%
3,4%
0,8%
15,3%
7,6%

2.3. Hores de classes impartides per àrees
Hores de classe
Més petits
Música i moviment
Formació Musical Bàsica
Música Jove
Àrea de Pràctica Musical
Extraescolar Joan Maragall
Projecte Escola Sona
Tallers trimestrals

Setmanals
3,00
8,25
81,75
60,00
47,75
1,00
4,50
5,75

Curs
108,00
297,00
2.943,00
2.160,00
1.719,00
36,00
162,00
207,00

Percentatge
1,4%
3,9%
38,6%
28,3%
22,5%
0,5%
2,1%
2,7%

SUMA
Hores llarga durada, LD
Hores curta durada, CD

212,00
198,75
13,25

7.632,00
7.155,00
477,00

93,8%
6,3%

SUMA

212,00

7.632,00
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3. Professorat del curs 2016-2017
No s’han donat canvis de professorat respecte al curs anterior

3.1. Quadre de professors i hores lectives

Cognoms i nom

Hores lectives
setmanals

Albéndiz Pérez, Cristobalina

Matèries
Nadons, Música i moviment, Corals, Conjunt,
Clarinet i Cant

Barrero Vela, Ma Carmen

Nadons, Música i moviment, Llenguatge,
Conjunt, Contrabaix i Piano

Bayona Escat, Pere

Banda i Saxo

9,45

Buj i Corral, Marina

Música i moviment, Conjunt, Llenguatge i Flauta
travessera

8,15

Chacra Verdiell, Alberto

Conjunt, Violí i Viola

6,00

Edo Alonso, Xavier

Harmonia, Combo, Taller de música moderna i
Piano

Granados Fernández, Joan

Trombó i Bombardí

Guasch i Requena, Josep

Grup de guitarres i Guitarra

López Noguera, Francesc Gabriel

Grup de percussions, Bateria i Percussió

9,45

Mailahn, Claudia

Orquestra, Conjunt, Musicoteràpia i Violí.
Projecte Escola sona

13,00

Obradors Cruz, Frederic

Acordió, Harmònica blues i Piano

13.15

Parapar Acosta, Antònia Maria

Orquestra i Violoncel. Projecte Escola sona

10,00

Pérez Álvarez, Ignasi

Combo, Baix elèctric i Guitarra moderna

14,45

Pisà Gaià, Ferran

Música i moviment, Conjunt i Guitarra

10,00

Prats Morera, Jordi

Jazz Band, Saxofon i Clarinet

Quincoces Barri, Cristina

Tallers de teclats, Conjunt i Piano

Salica Rivadeneira, Dora

Música i moviment, Llenguatge i Cant

5,30

Serrano Quevedo, Jordi

Conjunt, Banda, Trompeta i Bombardí

11,00

Varela Griñena, Cristina

Nadons, Música i moviment, Conjunt, Coral,
Llenguatge i Cant

10,00

Vilarrubias García, Elisenda

Conjunt i Tenora.
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17,00
19,30

25,00
3,30
15,15

9,15
18,00

2,00

4. Altres activitats a destacar
4.1. 7a Setmana cultural
Del 15 al 19 de febrer de 2016. La majoria d’actes es van fer a la Sala polivalent del Centre
Municipal Puig Coca (Sala d’actes).
Aquest curs és el setè que es fa una setmana cultural i en aquest cas ha estat amb la temàtica:
Música d’arreu del món.
Totes les activitats van avançar l’horari respecte a altres anys per aconseguir aplegar més gent
especialment a l’última franja horària.
Tots els dies a les 17:15 h. es van realitzar diferents activitats destinades als més petits de
l'escola, cada dia amb una activitat diferent organitzada per l'equip de professors i que tenia
una durada aproximada de 45 minuts: construcció d'instruments, animació infantil, titelles i
contes, rondalles de Mallorca i danses del món. Totes aquesta activitat es van realitzar a la
Sala d'Actes de l'Escola. Els nadons de 4 mesos fins a 3 anys també podien participar amb
aquestes activitats i no tenien cap activitat a banda.
A les 18:15 h. tenia lloc l'activitat «toquem instruments». Una activitat que té molt d’èxit i cada
any hi participen més d'un centenar d’infants que venen els diferents dies per poder omplir el
carnet i poder tenir un premi l'últim dia, el divendres, amb un berenar organitzat pels pares i
mares de l'escola.
En l'última franja horària, a les 19:30 h. i amb una durada màxima d’ 1 h. i 30 min. Es van fer
diferents activitats pels joves i adults a la Sala d'Actes: Concert de professors i alumnes (dilluns
i dijous), vine a tocar amb la banda i vine a tocar amb l’orquestra de corda.

4.2. Cantata infantil “La gallina”
Aquests curs s'ha tornat a fer una cantata infantil a final de curs: «La gallina». Aquesta cantata
ha estat composta per Josep Guasch, professor de l’escola, i adaptada per l’equip de
professors als diferents conjunts que van participar.
• Els grups de música i moviment.
• Els conjunts instrumentals d'Orff, de flautes i el grup d’iniciació a la percussió de 6 anys.
• L’orquestra OCELL
• Alumnes de la coral l’Espurna com a narradors
La representació es va fer el dissabte 18 de juny a les 18:00 h. al Teatre Mercè Rodoreda de
Sant Joan Despí, un espai amb l’aforament i característiques tècniques adients per aquesta
representació.

4.3. Projecte l’Escola Sona i orquestra extraescolar
Ha estat el segon any del Projecte Escola sona a l’escola Joan Maragall. Els infants que han fet
3r de primària han participat al conjunt de corda tocant el violí o el violoncel.
Per donar continuïtat als alumnes que van participar en el projecte en el curs passat es va crear
una orquestra en horari extraescolar, a la que es van inscriure 16 dels 48 alumnes del curs
passat.
La participació en aquesta orquestra és voluntària i té un preu trimestral igual al de les altres
formacions instrumentals de l’escola de música.
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Les orquestres van fer dos concerts al llarg del curs, el primer a la mateixa escola Joan
Maragall durant la seva setmana cultural, i el segon un concert públic a la sala La Bòbila de
l’Hospitalet al que van assistir les famílies i amics.

4.4. Concerts en la sala d'exposicions del Casal de Cultura Robert Brillas
En el curs 2012-2013 i coincidint amb l’exposició del 40 aniversari es va fer un primer cicle de
concerts a la sala d'exposicions del Casal de Cultura Robert Brillas.
Aquesta activitat s’ha consolidat degut a que és un motiu de motivació per als alumnes ja que
és una sala amb molt bona sonoritat, s’omple bé de públic i dóna com a resultat uns concerts
molt agradables
En aquest curs s’han fet els següents concerts.

•

14/02/16. Concert de la coral Teen Star Voices, coral de joves de l’escola, i duets de veu i
piano.

•

28/02/16. Concert de presentació de L’Esplufònica i concert de l’Orquestra de corda
infantil.

•

3/04/16. Concert del Grup de guitarres

4.5. Participacions de les corals en les activitats del SCIC i la FCEC
Les 3 corals infantils segueixen afiliades al Secretariat de Corals Infantils de Catalunya, SCIC.
Això ha permès que aquestes corals participin en trobades i altres actes fora la població.
En aquest curs, les corals l’Esplugueta i Si fa sol van participar en el “Juguem cantant” que es
va fer a Ripollet el 17 d’abril i les corals infantils Si fa sol i Espurna en unes colònies infantils a
Can Mas, a Torrelles de Llobregat els dies 2 i 3 d’abril.
La coral Sons i Veus, coral d’adults de l’escola ,està afiliada al FCEC i també ha fet un concert
al Musicoral a Torrelles de Llobregat el dia 6 de març.

4.6. Participacions de l’escola en actes locals i col·laboracions amb entitats
Com en el curs anterior, la participació de l’escola en actes locals i la col·laboració amb entitats
de la població ha estat nombrosa:

•

Participació en la Festa Major 2015:

•
•
•
•

18/09/15. Concert de Sighthole i Amnèsia a la Pista coberta del Parc de Pou d’en
Fèlix.
20/09/15. Concert de la Big Band Jove i la Jazz Band a la Rambla de la Mercè de Can
Vidalet.
20/09/15. Coral Sons i Veus, i Grup de Guitarres Al claustre de Santa Maria de
Montsió
21/09/15. Concert de Bandes de l’Escola a la Pista coberta del Parc de Pou d’en Fèlix.

•
•
•
•

4/11/15. Participació de les Bandes de l’Escola en la Trobada de Gegants

•

12/12/15. Participació de la Coral Sons i Veus i el Cor Kwaya en el concert de corals:
Esplugues canta el Nadal. Parròquia de Santa Magdalena

4/12/15. Concert del Grup de guitarres a l’escola Lola Anglada
12/12/15. Concert de les Bandes de l’Escola a la Fira de Nadal
12/12/15. Concert de les 3 corals infantils: Esplugueta, Si fa sol i Espurna, més
l’Orquestra infantil de corda a la Fundació Finestrelles
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•
•

17/12/15. Concert del Grup de guitarres a la Residència Esplugues

•
•

6/02/16. Actuació de la Banda de l’Escola a la recepció de la Rua de Carnestoltes

•

23/04/16. Concert de Sant Jordi de la Banda d’adults als jardins del Casal de Cultura
Robert Brillas.

•

20/05/16. Participació dels combos Kings of Pop, Anonymous, Combo One i Sighthole
més la coral Teen Star Voices a un concert solidari a l’escola Gras i Soler

•

21/05/16. Participació del grup Sighthole i la Big Band Jove en la festa major de l’escola
Isabel de Villena.

•

5/06/16. Participació de la Banda d’adults i la Coral Sons i Veus en el concert de vermut
de l’Associació de veïns del Barri Centre. Jardins del Casal de cultura Robert Brillas.

•

10/06/16. Concert de l’Orquestra OCELL i les corals Espurna, Sons i Veus i Cor Kwaya a
l’Església de Sant Mateu.

•

22/07/16. Participació d’alumnes de tenora de l’escola en la banda de Marcel Casellas per
la Festa Major de Santa Magdalena.

12, 13, 25, 26, 27 i 28/12/15. Participació en els Pastorets d’Esplugues aportant
l’orquestra i la producció musical.
12, 13 i 19/03/16. Participació en el musical Un món quasi ideal de l’Avenç, aportant
l’orquestra i la producció musical.
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5. Propostes de millora
A partir de l’avaluació de l’assoliment dels objectius del curs i també de les aportacions dels
diferents òrgans de govern i equips de professorat, es plantegen els següents objectius per al
proper curs

5.1. Millorar la coordinació pedagògica
Justament l’avenç en aquest sentit esdevingut al llarg del curs posa de manifest la necessitat
de dedicar més temps i esforços a la coordinació entre el professorat.
Es planteja que tots els professors i professores participin en algun dels equips de treball, per
tal de potenciar a pertinença a l’escola i avançar en coordinació. Es conformaran dos equips de
treball més per potenciar-ho.

5.2. Millorar la presentació d’instruments als alumnes de 6 anys
Els alumnes amb 7 anys s’inicien en la pràctica d’un instrument.
L’escola ja fa accions de presentació d’instruments, com a la Setmana cultural, però s’ha posat
de manifest que cal fer un esforç per tal de millorar la manera de mostrar-los, ja que alguns
pares i alumnes no en tenien prou coneixença i així ho han expressat.

5.3. Continuar desenvolupant el PCC incloent un protocol per alumnes amb NEE
Després de dos anys d’elaboració del PCC en diferents equips de treball, es plantejarà de que
des de l’equip directiu s’elabori un primer document complert per ser presentat al professorat
en primer terme. Una vegada finalitzat es portarà al Consell Escolar i l’Ajuntament.

5.3. Millorar la tutoria i la informació als alumnes
En aquest curs s’ha posat en marxa la presentació dels informes en mà a les famílies.
S’ha valorat molt positivament l’experiència del lliurament en mà dels informes finals dels
alumnes, i aquest fet estimula per buscar més espais de contacte amb les famílies.
La funció tutorial és primordial en una escola de música com la d’Esplugues que ofereix
diferents itineraris formatius a l’alumnat, ja que un de les funcions del tutor és assessorar.
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6. Recull d’activitats del curs 2015-2016
Primer trimestre

•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Participació en la Festa Major 2015:

•
•

18/09/15. Concert de Sighthole i Amnèsia. Pista coberta del Parc de Pou d’en Fèlix.

•
•

20/09/15. Coral Sons i Veus, i Grup de Guitarres. Claustre de Santa Maria de Montsió

20/09/15. Concert de la Big Band Jove i la Jazz Band. Rambla de la Mercè de Can
Vidalet.
21/09/15. Concert de Bandes de l’Escola. Pista coberta del Parc de Pou d’en Fèlix.

4/11/15. Participació de les Bandes de l’Escola en la Trobada de Gegants
4/12/15. Concert del Grup de guitarres a l’escola Lola Anglada
12/12/15. Concert de les Bandes de l’Escola a la Fira de Nadal
12/12/15. Concert de les 3 corals infantils: Esplugueta, Si fa sol i Espurna, més
l’Orquestra infantil de corda a la Fundació Finestrelles
12/12/15. Participació de la Coral Sons i Veus i el Cor Kwaya en el concert de corals:
Esplugues canta el Nadal. Parròquia de Santa Magdalena
13/12/15. Concert de Nadal. Participen les 6 corals de l’Escola: Esplugueta, Si fa sol,
Espurna, Teen Star Voices, Cor Kwaya i Sons i Veus, acompanyats de l’Orquestra
OCELL de l’Escola a la Sala del Cinquantenari de l’Ateneu de Sant Just Desvern. Activitat
de participació amb la Marató TV3.
15 a 21/15. Concerts de Nadal a l’Escola Municipal de Música: 17,30h, 18,30h. i 19,30h.
17/12/15. Concert del Grup de guitarres a la Residència Esplugues
18/12/15. Concert del Grup de guitarres al Institut Mèdic Pedagògic de Barcelona.
20/12/15. Participació de la Coral Espurna al Concert de Nadal de la Banda Municipal de
Música de Barcelona dirigida per Salvador Brotons a l’Auditori.
22/12/15. Concert de grups de música moderna a la Sala d’actes de l’Escola. Edifici Puig
Coca. 18h i 20h.
12, 13, 25, 26, 27 i 28/12/15. Participació en els Pastorets d’Esplugues aportant
l’orquestra i la producció musical.

Segon trimestre
• 6/02/16. Participació a la 2a Trobada Fiddle de l’ESMUC al MNAC

•
•
•
•
•
•

6/02/16. Actuació de la Banda de l’Escola a la recepció de la Rua de Carnestoltes
13/02/16. Organització de la 2a Metal·là: trobada d’alumnes de vent metall
14/02/16. Concert de la coral Teen Star Voices, coral de joves de l’escola, i duets de veu i
piano dintre del cicle de concerts dominicals a la Sala d’exposicions del Casal de cultura
Robert Brillas.
15 a 19/02/15. Setmana Cultural
28/02/16. Concert de presentació de L’Esplufònica i concert de l’Orquestra de corda
infantil. Casal de Cultura Robert Brillas.
6/03/16. Concert de la coral Sons i Veus al musicoral de la FCEC a Torrelles de Llobregat
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•
•

12, 13 i 19/03/16. Participació en el musical Un món quasi ideal de l’Avenç, aportant
l’orquestra i la producció musical.
18/03/16. Concert de grups de música moderna a la Sala d’actes del Puig Coca

Tercer trimestre
• 2 i 3/04/16. Estada de les corals infantils Si fa sol i Espurna a la casa de colònies Can Mas
de Torrelles de Llobregat
• 3/04/16. Concert del Grup de guitarres a la Sala d’exposicions del Casal de cultura Robert
Brillas.
• 16/04/16. Participació de combos i la Jazz Band i la Big Band Jove a la 2a Trobada de
combos de la zona 3 de l’ACEM a La Capsa del Prat de Llobregat.
• 17/04/16. Participació de les corals Esplugueta i Si fa sol al Juguem cantant a Ripollet
• 23/04/16. Concert de Sant Jordi de la Banda d’adults als jardins del Casal de Cultura
Robert Brillas.
• 24/04/16. Concert La Banda va de cinema, amb la participació de la Banda Jove i
l’orquestra OCELL. Casal de Cultura Robert Brillas
• 25/04//16. Concert dels Conjunts de corda de 3r de primària del projecte l’Escola sona a
l’escola Joan Maragall a la seva Setmana cultural.
• 5, 6, 7 i 8/05/16. Participació de L’Esplufònica en el Festival Emusik 2016 a Donostia.
Concerts a Amorebieta i Igorre.
• 7/05/16. Concert del Grup de guitarres a la llibreria La Casa del Llibre de Barcelona
• 20/05/16. Participació dels combos Kings of Pop, Anonymous, Combo One i Sighthole
més la coral Teen Star Voices a un concert solidari a l’escola Gras i Soler
• 21/05/16. Participació del grup Sighthole i la Big Band Jove en la festa major de l’escola
Isabel de Villena.
• 23/05/16. Concert dels Conjunts de corda de 3r i l’Orquestra de 4t del projecte L’Escola
sona a l’escola Joan Maragall més l’Orquestra infantil de l’EMME a sala de La Bòbila de
l’Hospitalet.
• 5/06/16. Participació de la Banda d’adults i la Coral Sons i Veus en el concert de vermut
de l’Associació de veïns del Barri Centre. Jardins del Casal de cultura Robert Brillas.
• 5/06/16. Concert de la coral Teen Star Voices a la Sala d’exposicions del Casal de cultura
Robert Brillas.
• 10/06/16. Concert de l’Orquestra OCELL i les corals Espurna, Sons i Veus i Cor Kwaya a
l’Església de Sant Mateu.
• 18/06/16. Representació de la cantata infantil La Gallina, de Josep Guasch, al teatre
Mercè Rodoreda de Sant Joan Despí, a càrrec dels grups de Música i Moviment, els
conjunts Orff, els conjunts de flautes, el grup d’iniciació a la percussió i l’orquestra OCELL.
• 19/06/16. Concert final de grups de música moderna i percussió, al Petit Parc de
l’Amistat, davant de l’Escola.
Activitats d'estiu
• Casal d'estiu per a infants
• 22/07/16. Participació d’alumnes de tenora de l’escola en la banda de Marcel Casellas per
la Festa Major de Santa Magdalena.
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