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Aspectes més rellevants del curs
L’aspecte més rellevant del curs ha estat l’anada de l’Orquestra de corda de l’Escola a
Ahrensburg, Alemanya, per participar en un festival d’orquestres de joves.
A la Festa Major de setembre, per primera vegada es va fer un concert amb les 3 bandes de
l’Escola: infantil, jove i d’adults, en total uns 60 músics. El concert es va fer a la Pista coberta
del Parc Pou d’en Fèlix .
En el primer trimestre, algunes formacions de l’escola van oferir un concert en commemoració
de l’any Wagner a la sala d’actes de la Biblioteca Pare Miquel, un acte organitzat pel club
d’Amics de la Música de la biblioteca. Van participar l’Orquestra de corda, el Grup de Guitarres
i les Bandes Infantil, Jove i d’Adults.
A final de curs es va oferir una cantata infantil en la que van participar a més conjunts d’infants
de 6 i 7 anys de l’àrea de FMB; els conjunts de flautes, d’instruments Orff i d’introducció a la
percussió. L’acte es va fer a la sala d’actes del Col·legi Alemany.

1. Objectius del curs
Els objectius plantejats per aquest curs 2013-2014 eren:

•

Implementar el PEC entre la comunitat educativa

•

Dissenyar programes d’aprenentatge, itineraris formatius, a partir dels criteris del PEC i de
les normatives que afecten a les escoles de música.

•

Implementar una seqüència de continguts i unes unitats didàctiques d’iniciació per tal de
garantir l’aprenentatge dels continguts del llenguatge musical en els primers anys
d’instrument i conjunt.

•

Revisar i desenvolupar el Projecte Curricular, PCC, a partir del PEC

•

Desenvolupar l’acció tutorial

1.1. Implementar el PEC entre la comunitat educativa
En el curs anterior es va aprovar un nou Projecte Educatiu de Centre, PEC, per recollir els
objectius i criteris pedagògics i metodològics actuals de l’Escola. Un PEC acord amb
l’estructura pedagògica que es va implementar en el curs 2012-2013.
Al llarg del curs s’han fet diverses reunions i accions per donar a conèixer el nou PEC entre el
professorat i la resta de la comunitat educativa.

1.2. Dissenyar programes d’aprenentatge o itineraris formatius
A partir dels criteris del nou PEC, per tant atenent a la diversitat d’objectius i possibilitats dels
alumnes, i per adequar-se als programes del conveni de finançament de les escoles de
municipals de música.
Un equip de coordinació pedagògica amb diversos professors i l’equip directiu van dissenyar
els següents programes o itineraris:
A) Programes d’Iniciació
Són els programes adreçats a la iniciació en la música en un context d’aprenentatge grupal.
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Bàsicament: programes de 1 o 2 matèries de nivell iniciació o bàsic, sense fer classe
d’instrument. La duració mínima és d’1 hora setmanal.
•

Música i moviment. També els que fan només Coral o les dues matèries.

•

FMB 6 i 7 anys: Coral, Conjunt Orff, Conjunt de flautes o Iniciació a la percussió. També
si fan dues matèries d’aquestes matèries

•

MJ i PM: només Llenguatge musical bàsic

B) Programes d’Aprenentatge bàsic i de manteniment
Tenen com objectiu l’adquisició de la formació necessària per al gaudi personal i les
competències bàsiques instrumentals i vocals suficients per a la interpretació en el sí de
conjunts instrumentals o de manera individual.
S’inclouen els programes dels alumnes que han adquirit els continguts bàsics i que no
segueixen programes d’aprenentatge avançat (manteniment)
Bàsicament: programes de 2 matèries, una d’elles instrument. Duració mínima: 2 hores
setmanals (encara que també els que fan instrument i conjunt, malgrat no arribin a les 2 h.)
•

FMB 7-9 anys: Instrument i Conjunt o Coral

•

FMB 10-12 anys: Instrument i Conjunt, Coral o Llenguatge musical

•

MJ i PM: Instrument i Conjunt, Coral o Llenguatge musical

C) Programes d’Aprofundiment
Programes adreçats a alumnes que volen augmentar la seva formació per millorar el domini de
les habilitats i consolidar la interpretació musical en grup i individualment.
Bàsicament: programes de 3 matèries: instrument, música en grup i una altre de tipus teòric o
conjunt. Duració mínima: 3 hores setmanals.
•

FMB 7-9 anys: Instrument, Conjunt i Coral

•

FMB 10-12 anys: Instrument, Conjunt o Coral i Llenguatge musical

•

MJ i AP: Instrument, Conjunt o Coral i Llenguatge musical i/o Harmonia

D) Programes d’Aprenentatge avançat
Programes adreçats a qui s’orienta cap a la professionalització, que tenen com objectiu adquirir
els coneixements i habilitats necessàries per accedir als cursos del sistema reglat.
Són programes molt individualitzats, ja que han d’atendre molt bé les necessitats i perfil de
cada alumne. Les matèries i dedicació horària estaran en funció de la situació i necessitats de
cada alumne. Dedicació mínima: 4 hores a la setmana.
E) D’altres programes
Programes de duració inferior a 1 hora setmanal
•

Més petits

•

Només classe d’instrument en grup de 45 minuts

Programes d’una sola matèria que no és d’iniciació
•

Conjunt, Coral, Llenguatge musical, Harmonia
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•

Tallers trimestrals.

1.3. Revisar i desenvolupar el Projecte Curricular, PCC, a partir del PEC
El pas posterior a l’aprovació d’un PEC és l’actualització del Projecte Curricular del Centre,
PCC, un document que recull el projecte pedagògic amb els objectius, metodologies i
procediments de cada àrea, i amb els continguts de cada matèria.
Aquest és un document força gran que precisa de la participació de tot el professorat.
Al llarg d’aquest curs, dos equips de professors han estat treballant i han desenvolupat les
següents tasques:
•

Elaboració d’un índex ordenat dels continguts del projecte

•

La definició de cada àrea i de cada matèria, donant coherència a l’estructura
pedagògica

•

Els objectius generals de cada àrea

•

Es va començar a elaborar els objectius i continguts de les àrees i matèries dels infants
més petits.

En el curs següent es continuarà treballant a partir de la feina realitzada.

1.4. Desenvolupar l’acció tutorial
Aquest també va ser un objectiu del curs anterior.
S’ha avançat en alguns aspectes, essent important el seguit de trobades que la Cap d’estudis
ha mantingut de manera individual amb tots els professors, coordinant criteris i les formes de
l’avaluació.
La valoració que fa l’Equip Directiu és similar a la del curs anterior, ja que cal continuar insistint
i avançant en la seva millora.
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2. Distribucions
2.1. Distribució dels alumnes del curs 2013-2014 per àrees i edats
Mitjana
d'alumnes
Curs 2012-13

Més petits
0-1 anys
1-2 anys
2-3 anys
Sumes
Música i moviment
3 anys
4 anys
5 anys
Sumes
Formació Musical Bàsica
6 anys
7 anys
8 anys
9 anys
10 anys
11 anys
Sumes
Música Jove
12 anys
13 anys
14 anys
15 anys
16 anys
17 anys
Sumes
Àrea de Pràctica Musical
18 anys
Majors de 18 anys
Sumes

Alumnes a
principi del
Curs 2013-14

Alumnes a
finals de
curs

Mitjanes
d'alumnes
en el curs

Percentatges
sobre total
d'usuaris

4
14
6
24

3
5
18
26

4
4
15
23

4
5
17
25

5%

20
28
40
88

14
34
33
81

17
34
28
79

16
34
31
80

17%

21
26
25
35
20
26
151

43
21
27
27
39
19
176

42
19
27
28
38
19
173

43
20
27
28
39
19
175

36%

20
18
15
9
17
7
84

23
18
17
13
5
15
91

21
17
17
15
4
13
87

22
18
17
14
5
14
89

18%

9
50
58

6
47
53

6
47
53

6
47
53

11%

TOTAL ALUMNES

405

427

415

421

87%

Alumnes de 4 a 18
anys

312

340

328

334

69%

Escola Municipal de Música. Memòria curs 2013-2014 - 7 -

2.2. Distribució dels usuaris de tallers i formacions
Mitjana
d'alumnes
Curs 2012-13

Alumnes a
principi del
Curs 2013-14

Alumnes a
finals de
curs

Mitjanes
d'alumnes
en el curs

Usuaris no alumnes
Tallers trimestrals
Usuaris formacions
Sumes

18
32
50

25
43
68

16
42
58

21
43
63

TOTAL USUARIS

454

495

473

484

Percentatges
sobre total
d'usuaris

13%

2.3. Distribució per àrees
Mitjana
d'alumnes
Curs 2012-13

Més petits
Música i moviment
Formació Musical Bàsica
Música Jove
Àrea de Pràctica Musical
D'altres usuaris
TOTAL USUARIS

24
88
151
84
58
50
454

Alumnes a
principi del
Curs 2013-14

26
81
176
91
53
68
495

Alumnes a
finals de
curs

Mitjanes
d'alumnes
en el curs

23
79
173
87
53
58
473

25
80
175
89
53
63
484

Percentatges
sobre total
d'usuaris

5%
17%
36%
18%
11%
13%

Valoració de la distribució dels alumnes i usuaris
Augmenta l’ocupació d’infants entre 4 i 15 anys, sobretot a l’àrea de FMB i també augmenta la
participació de no alumnes en formacions musicals.
Cal valorar positivament la valoració que tenen les famílies dels beneficis que comporta
l’aprenentatge musical per als infants. Un 50% continua en el centre fent música fins els 15
anys, és un bon percentatge, però que caldria mirar de millorar.
Continuen disminuint els alumnes de l’àrea d’adults. Aquest fet és comú a moltes escoles de
música, ja que els adults estan han canviat les seves pautes degut a la situació econòmica
actual. Amb tot, ha augmentat la participació en les formacions, activitat que permet fer música
amb un preu molt assequible.
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2.4. Distribució dels alumnes per instruments
Instruments
Acordió
Baix elèctric
Bateria i percussió
Bombardí
Cant
Clarinet
Contrabaix
Flauta travessera
Gralla
Guitarra
Guitarra moderna
Piano
Piano complementari
Saxòfon
Teclat
Trombó
Trompeta
Viola
Violí
Violoncel
SUMES

Alumnes
2
16
2
15
15
1
14
3
26
31
85
20
2
12
2
21
12
279

Percentatge
0,0%
0,7%
5,7%
0,7%
5,4%
5,4%
0,4%
5,0%
1,1%
9,3%
11,1%
30,5%
0,0%
7,2%
0,0%
0,7%
4,3%
0,7%
7,5%
4,3%

2.5. Hores de classes impartides per àrees
Hores setmanals de classe
Tallers Més petits
Música i moviment
Formació Musical Bàsica
Música Jove
Àrea de Pràctica Musical
Tallers trimestrals
Totals

Col·lectives
3,00
10,00
51,75
22,25
14,75
13,00
114,75

Individuals

24,25
39,25
24,00
87,50

Hores totals del curs 2013-2014, amb 37 setmanes lectives
Col·lectives
Individuals
4.245,75
3.237,50
Hores anuals

Suma
3,00
10,00
76,00
61,50
38,75
13,00
202,25

Suma
7.483,25
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3. Professorat del curs 2013-2014
L’equip de professors actual està integrat per 20 professors, un menys que el curs anterior.
Dos canvis s’han donat en l’equip:
La substitució d’un professor de saxo, Jordi Prats Morera, amb la titulació superior de jazz, en
substitució de Sergi Felipe Fernández.
Las baixa de la professora de teatre Elisenda Ferré Sidón.

3.1. Quadre de professors i hores lectives
Cognoms i nom

Matèries

Hores lectives
setmanals

Granados Fernández, Joan

Cap d’estudis
Nadons, Música i moviment, Coral, Conjunt,
Clarinet i Cant
Secretària acadèmica
Nadons, Música i moviment, Llenguatge,
Conjunt, Contrabaix i Piano clàssic
Director
Banda i Saxòfon
Música i moviment, Conjunt, Llenguatge i Flauta
travessera
Conjunt, Violí i Viola
Responsable de comunicació
Conjunt, Harmonia, Combo, i Piano clàssic i
modern
Música i moviment, Conjunt, Grup de guitarres,
Tallers de guitarra amb acords i Guitarra
Trombó, Fiscorn i Bombardí

Guasch i Requena, Josep

Grup de guitarres i Guitarra clàssica

13,15

López Noguera, Francesc Gabriel

8,00
13,45

Obradors Cruz, Frederic

Grup de percussions, Bateria i Percussió
Música i moviment, Orquestra, Conjunt,
Musicoteràpia i Violí
Acordió, Harmònica Blues i Piano clàssic i
modern

Prats Morera, Jordi

Jazz Band, Saxòfon i Clarinet

4.30

Parapar Acosta, Antònia Maria

Orquestra i Violoncel

7,00

Pérez Álvarez, Ignasi

Combo, Baix elèctric i Guitarra moderna

15,45

Quincoces Barri, Cristina

Grups de teclats, Conjunt i Piano clàssic

16,30

Salica Rivadeneira, Dora

Música i moviment, Llenguatge i Cant

4,15

Serrano Quevedo, Jordi

Conjunt, Banda, Trompeta i Bombardí

9,00

Tarragó i Cruet, Meritxell

Coral d'adults
Nadons, Música i moviment, Conjunt, Coral,
Llenguatge, Informàtica musical i Cant

2,00

Albéndiz Pérez, Cristobalina

Barrero Vela, Ma Carmen

Bayona Escat, Pere
Buj i Corral, Marina
Chacra Verdiell, Alberto
Edo Alonso, Xavier

González Albalà, Anna

Mailahn, Claudia

Varela Griñena, Cristina
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19,30

19,20
8,15
8,00
5,45

23,15
8,15
1,45

9,00

8,45

4. Activitats complementàries a destacar
4.1. Anada a Ahrensburg de l’Orquestra de corda jove
L’orquestra de corda jove de l’Escola va viatjar a Ahrensburg els dies 28 a 31 de març de 2014
per participar en un festival d’orquestres jove. L’organització del festival ens va convidar a
través de l’Ajuntament.
Aquest festival d’orquestres joves té una gran tradició i es fa des de 1986. Aquest any van
participar tres orquestres: una orquestra de Noruega, una orquestra d’Israel i la nostra
d’Esplugues. En total van participar més de 100 alumnes joves d’11 a 20 anys. L’Orquestra
jove simfònica d’Ahrensburg va inaugurar el festival amb la suite “Peer Gynt” de E. Grieg.
Les famílies dels músics d’Ahrensburg ens van acollir molt cordialment.
Cada orquestra va fer un concert individual i va participar en un concert conjunt. L’orquestra
d’Esplugues va tocar el dissabte a les 6 de la tarda, interpretant obres del Barroc. Cal destacar
la interpretació del Concert per a dos violins de Vivaldi amb les solistes Maria Bardají i Maria
García, que va ser un gran èxit.
Com a cloenda del festival, el diumenge 30 de març, tots els músics van participar en un
concert en el que es van interpretar música de les bandes sonores de les pel·lícules “Mission
impossible” i “Piratas del Caribe”.
Va ser una gran experiència musical i personal per a tot l’alumnat i professorat assistent de
l’escola. En el festival es van ajuntar orquestres de països i regions diferents. Els participants
van fer amistats, van celebrar junts i gaudir de les trobades i activitats.
Els alumnes i professors van agrair molt haver pogut realitzar aquest viatge i a l’Escola li
agradaria que continuessin aquests i el contacte musical amb Ahrensburg.

4.2. Cantata infantil “El peix irisat”
Després del curs del 40 aniversari, en aquest curs s’ha tornat a fer una cantata infantil: El peix
irisat, una obra de original de Marcus Pfister amb música de Ricard Gimeno, lletres de Jesús
Nieto i adaptada per a l’escola per l’equip de professors. Els interludis musicals van ser
composats i arranjats també per professors d’aquest equip.
Un equip de professors va començar a preparar-la als inicis de curs, ja que es va optar per
incorporar a alumnes de diferents edats i matèries. Així, van participar:
•

Els grups de Música i moviment de 3 a 5 anys.

•

Els conjunts de flautes i de percussió Orff i els grups d’introducció a la percussió
d’alumnes de 6 i 7 anys

•

Una petita orquestra formada per alumnes corda i vent de més edat.

La representació es va fer el dia 14 de juny a l’auditori del Col·legi Alemany, un espai molt
adient per a aquest tipus d’obra.

4.3. Estand a la Fira d’Entitats de Primavera
Per primera vegada l’EMM va estar present amb un estand a la Fira d’Entitats.
Es va informar de les activitats i el funcionament al públic assistent, mentre es desenvolupava
una activitat de participació oferint tocar diferents instruments a tots els que volguessin.
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El mateix dia, es va fer la Bandada, que va tocar a la mateixa fira i d’altres llocs de la població
amb la participació d’una banda de l’EMM Blai Net de Sant Boi de Llobregat i les bandes de
l’EMM d’Esplugues.

4.4. Representació del musical “Fes-ho realitat”, per la coral Teen Star Voices
Les noies integrants de la coral Teen Star Voices van intercedir per fer una obra de teatre
musical, tal com l’Escola havia fet en els dos anys anteriors.
L’obra es va fer gràcies a l’empenta de la directora de la coral, la professora Cristina Varela,
que va buscar un persona que li fes el guió, l’escriptor Artur Padilla, i que va fer els adaptacions
i arranjaments de les cançons.
Es va contractar a Rosa Orive, professora de teatre i mare de l’Escola, per dirigir la part
dramàtica, i un grup de 4 professors van formar l’orquestra per tal d’oferir la música en directe.
L’obra “Fes-ho realitat” es va interpretar a dos localitats: el 31 de maig a Montornès del Vallès,
població on resideix el guionista i, l’1 de juny al Casal de Cultura Robert Brillas d’Esplugues.
Val a dir, que les representacions van tenir una bona afluència de públic al que va agradar
força l’espectacle.

4.5. Concerts en la sala d'exposicions del Casal de Cultura Robert Brillas
En el curs anterior i coincidint amb l’exposició del 40 aniversari es va fer un cicle de concerts a
la sala. L’activitat va donar molt bons resultats, ja que va haver molta participació d’alumnes,
professors, pares i públic, posant de manifest la idoneïtat de fer concerts matinals el diumenges
d’hivern.
Així es en el curs 13-14 es organitzar un segon cicle de concerts matinals de diumenge en la
mateixa sala d’exposicions, amb els següents concerts:

•

2/02/14. Coral Teen Star Voices

•

9/02/14. Grups de guitarra amb acords

•

2/03/14. Grup de guitarres de joves i adults en un acte de l’Associació de dones de La
Plana

•

16/03/14. Orquestres de corda.

•

30/03/14. Grups de teclats i de duets de veu i piano

4.6. Afiliació de les corals infantils i d’adults a entitats del món coral
Les 3 corals infantils i la coral d’adults es van afiliar a dues entitats diferents del món coral
català. Això ha permès que les nostres corals participin en trobades i altres actes fora la
població.
Les corals infantils es van inscriure al Secretariat de Corals Infantils de Catalunya, SCIC, i la
d’adults es va afiliar a la Federació Catalana d’Entitats Corals, FCEC.
En aquest curs, les tres corals infantils van participar en el “Juguem cantant” que es va fer a
Molins de Rei i dues corals, L’Esplugueta i L’Espurna, van participar en unes col·lònies infantils
a Talamanca juntament amb d’altres corals d’altres poblacions.
La coral d’adults, Sons i Veus, va participar en una trobada del Musicoral de la FCEC a Sant
Boi de Llobregat i alguns cantaires van assistir a un taller de Gospel organitzar per la
Federació.
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4.7. 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 2013

•

20/09/13. Concert d’Amnèsia (Coverband). Pista coberta del Parc de Pou d’en Fèlix

•

21/09/13. Concert de la Jazz Band. Mercat medieval, carrer Montserrat

•

22/09/13. Concert de les 3 Bandes. Pista coberta del Parc de Pou d’en Fèlix

•

22/09/13. Concert de les corals Teen Star Voices i Sons i Veus. Claustre del convent
de Santa Maria de Montsió

•

14/12/13. Concert de Nadal, recordant Wagner amb la participació del Grup de
guitarres, les Bandes jove i d’adults i l’Orquestra de corda i solistes de vent. Activitat en
col·laboració amb Amics de la Música. Biblioteca Municipal Pare Miquel d’Esplugues.

•

15/12/13. Actuació de les Bandes Infantil i Jove a l’acte de recollida de joguines i
aliments de Gent Constructiva.

•

20/12/13. Concert de Nadal de la coral Sons i Veus a la parròquia de Santa Magdalena
(juntament amb la coral La Coloma)

•

21/12/13. Concert de Nadal de la coral Sons i Veus a la parròquia de Sant Mateu
(juntament amb la coral La Coloma)

•

Als Pastorets d’Esplugues els dies 21, 22, 25, 26, 28 i 29 de desembre de 2013 amb
una orquestra d’alumnes de l’escola més gran que la de l’any anterior.

•

2/01/14. Fira dels Patges Reials: concert de les Bandes infantil i juvenil

•

A la rua de Carnaval el dia 1 de març de 2014, amb la Xaranga

•

2/03/14. Concert matinal del Grup de guitarres en l’exposició d’aniversari de l’Associació
de dones de La Plana a la sala del Robert Brillas

•

7/03/14. Participació del Grup de guitarres en el sopar de dones que organitza
l’Ajuntament.

•

23/04/14. Dibuixant la música. Acció interdisciplinària de la Banda infantil i l’Escola de
Dibuix.

•

23/04/14. Estand davant al Petit Parc de l’Amistat per Sant Jordi.

•

27/04/14. Concert de la Banda d’adults a la Festa de l’Associació de dones de La Plana,
amb motiu del seu aniversari.

•

11/05/14. Bandada amb participació d’altres escoles a la Fira de Primavera

•

11/05/14. Estand a la Fira d’Entitats de Primavera.

•

1/06/14. Concert de vermut de la coral Sons i Veus i de la Banda en el Barri Centre.

•

13/06/14. Concert de l’Orquestra de Corda i la coral Sons i Veus a la parròquia de Santa
Magdalena. En col·laboració amb els Amics de la Música de Santa Magdalena.
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5. Concerts de les formacions i grups
Quasi totes les formacions han participat en actes locals o en intercanvis o trobades fora la
població.

5.1. Orquestres de corda
•

22/10/13. Orquestra de corda infantil. Acte/concert en commemoració de la mort de Pau
Casals. Sala d’actes de l’Escola

•

17/11/13. Participació en la Trobada de Fiddle organitzada per l’ESMUC i l’ACEM a
Martorell.

•

14/12/13. Concert de Nadal, recordant Wagner amb la participació del Grup de
guitarres, les Bandes jove i d’adults i l’Orquestra de corda i solistes de vent. Activitat en
col·laboració amb Amics de la Música. Biblioteca Municipal Pare Miquel d’Esplugues.

•

16/03/14. Concert matinal de les Orquestres de corda a la Sala d’Exposicions del
Robert Brillas.

•

28 a 31/03/14. Anada a Ahrensburg de l’Orquestra de corda per participar en un festival
de joves orquestres

•

17/05/14. Participació de la Banda infantil i l’Orquestra de corda al Daltabaix de Sant Boi
de Llobregat.

•

13/06/14. Concert de l’Orquestra de Corda i la coral Sons i Veus a la parròquia de Santa
Magdalena

5.2. Corals
•

22/09/13. Concert de les corals Teen Star Voices i Sons i Veus per la Festa Major.
Claustre del convent de Santa Maria de Montsió

•

10/12/13. Corals infantils i coral Teen Star Voices a la Fundació Finestrelles

•

20/12/13. Concert de Nadal de la coral Sons i Veus a la parròquia de Santa Magdalena
(juntament amb la coral La Coloma)

•

21/12/13. Concert de Nadal de la coral Sons i Veus a la parròquia de Sant Mateu
(juntament amb la coral La Coloma)

•

15/12/13. Participació de la coral Teen Star Voices en el concert de grups de música
moderna a la Sala d’actes de l’Escola. Edifici Puig Coca.

•

2/02/14. Concert matinal de la coral Teen Star Voices a la Sala d’Exposicions del Robert
Brillas.

•

23/03/14. Participació de la coral Sons i Veus en el Musicoral de la FCEC a Sant Boi de
Llobregat

•

6/04/14. Participació de la coral Teen Star Voices en el concert de grups de música
moderna al Casal de Cultura Robert Brillas.

•

27/04/14. Participació de les corals infantils a la trobada del SCIC “Juguem cantant” a
Molins de Rei.

•

17 i 18/05/14. Colònies de les corals infantils L’Esplugueta i L’Espurna a Talamanca
juntament amb d’altres corals.

•

31/05/14. Representació del musical “Fes-ho realitat”, per la coral Teen Star Voices, a
l’Espai Cultural Montbarri de Montornès del Vallès.
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•

1/06/14. Concert de vermut de la coral Sons i Veus i de la Banda en el Barri Centre.

•

1/06/14. Recepció de la coral L’Espluguina de l’Espluga de Francolí; visita a la ciutat,
dinar de germanor i concert de corals a l’església de Sant Mateu.

•

1/06/14. Representació del musical “Fes-ho realitat”, per la coral Teen Star Voices, al
Casal de Cultura Robert Brillas.

•

10/06/14. Acte de lliurament de diplomes al Casal de Cultura Robert Brillas amb les
actuacions de les corals infantils i joves.

•

13/06/14. Concert de l’Orquestra de Corda i la coral Sons i Veus a la parròquia de Santa
Magdalena

5.3. Bandes
•

22/09/13. Concert de les 3 Bandes per la Festa Major. Pista coberta del Parc de Pou
d’en Fèlix.

•

14/12/13. Concert de Nadal, recordant Wagner amb la participació del Grup de
guitarres, les Bandes jove i d’adults i l’Orquestra de corda i solistes de vent. Activitat en
col·laboració amb Amics de la Música. Biblioteca Municipal Pare Miquel d’Esplugues.

•

15/12/13. Actuació de les Bandes Infantil i Jove a l’acte de recollida de joguines i
aliments de Gent Constructiva.

•

2/01/14. Fira dels Patges Reials: concert de les Bandes infantil i juvenil

•

1/03/14. Participació de la Xaranga a la Rua de Carnestoltes

•

23/04/14. Dibuixant la música. Acció interdisciplinària de la Banda infantil i l’Escola de
Dibuix.

•

27/04/14. Concert de la Banda d’adults a la Festa de l’Associació de dones de La Plana,
amb motiu del seu aniversari.

•

10/05/14. Concert de The Big Ensemble de l’Escola Municipal de Música – Centre de
les Arts de l’Hospitalet de Llobregat i de la Banda Jove de l’Escola. Petit Parc de
l’Amistat, davant de l’Escola.

•

11/05/14. Bandada amb participació d’altres escoles a la Fira de Primavera

•

17/05/14. Participació de la Banda infantil i l’Orquestra de corda al Daltabaix de Sant Boi
de Llobregat.

•

31/05/14. Anada a Vilanova com a part d’un intercanvi de les Bandes Infantil i d’Adults
amb el Conservatori-Escola de Música de la localitat.

•

1/06/14. Concert de vermut de la coral Sons i Veus i de la Banda en el Barri Centre.

5.4. Grups de guitarres
•

14/12/13. Concert de Nadal, recordant Wagner amb la participació del Grup de
guitarres, les Bandes jove i d’adults i l’Orquestra de corda i solistes de vent. Activitat en
col·laboració amb Amics de la Música. Biblioteca Municipal Pare Miquel d’Esplugues.

•

9/02/14. Concert matinal dels grups de guitarra amb acords a la Sala d’Exposicions del
Robert Brillas.

•

2/03/14. Concert matinal del Grup de guitarres en l’exposició d’aniversari de l’Associació
de dones de La Plana a la sala del Robert Brillas

•

7/03/14. Participació del Grup de guitarres en el sopar de dones que organitza
l’Ajuntament.
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•

13/05/14. Concert del Grup de guitarres a la Residència Llobet.

•

22/05/14. Concert del Grup de guitarres a l’Associació Orquestra de Cambra Amics dels
Clàssics de Barcelona.

5.5. Grups de música moderna, combos i grups de percussió
•

20/09/13. Concert d’Amnèsia (Coverband) per la Festa Major. Pista coberta del Parc de
Pou d’en Fèlix

•

21/09/13. Concert de la Jazz Band per la Festa Major. Mercat medieval, carrer
Montserrat

•

15/12/13. Concert de grups de música moderna a la Sala d’actes de l’Escola. Edifici
Puig Coca.

•

6/04/14. Concert de grups de música moderna al Casal de Cultura Robert Brillas.

•

15/06/14. Concert de grups de música moderna a la Sala d’actes de l’Escola, al Centre
Municipal Puig Coca.
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6. Recull d’activitats del curs 2013-2014
Primer trimestre
•

Participació en la Festa Major 2013
o

20/09/13. Concert d’Amnèsia (Coverband). Pista coberta del Parc de Pou d’en
Fèlix

o

21/09/13. Concert de la Jazz Band. Mercat medieval, carrer Montserrat

o

22/09/13. Concert de les 3 Bandes. Pista coberta del Parc de Pou d’en Fèlix

o

22/09/13. Concert de les corals Teen Star Voices i Sons i Veus. Claustre del
convent de Santa Maria de Montsió

•

22/10/13. Acte/concert en commemoració de la mort de Pau Casals. Sala d’actes de
l’Escola

•

17/11/13. Participació en la Trobada de Fiddle organitzada per l’ESMUC i l’ACEM a
Martorell.

•

10/12/13. Corals infantils i coral Teen Star Voices a la Fundació Finestrelles

•

14/12/13. Concert de Nadal, recordant Wagner amb la participació del Grup de
guitarres, les bandes jove i d’adults i l’Orquestra de corda i solistes de vent. Activitat en
col·laboració amb Amics de la Música. Biblioteca Municipal Pare Miquel d’Esplugues.

•

15/12/13. Actuació de les Bandes Infantil i Jove a l’acte de recollida de joguines i
aliments de Gent Constructiva.

•

15/12/13. Concert de grups de música moderna a la Sala d’actes de l’Escola. Edifici
Puig Coca.

•

20/12/13. Concert de Nadal de la coral Sons i Veus a la parròquia de Santa Magdalena
(juntament amb la coral La Coloma)

•

21/12/13. Concert de Nadal de la coral Sons i Veus a la parròquia de Sant Mateu
(juntament amb la coral La Coloma)

•

21, 22, 25, 26, 28 i 29/12/13. Pastorets: més musicals i amb una orquestra més gran

Segon trimestre
•

2/01/14. Fira dels Patges Reials: concert de les Bandes infantil i juvenil

•

2/02/14. Concert matinal de la coral Teen Star Voices a la Sala d’Exposicions del Robert
Brillas.

•

9/02/14. Concert matinal dels grups de guitarra amb acords a la Sala d’Exposicions del
Robert Brillas.

•

5a Setmana Cultural: 17 a 21 de febrer

•

21/02/14. Anada al Museu de la Música.

•

1/03/14. Participació de la Xaranga a la Rua de Carnestoltes

•

2/03/14. Concert matinal del Grup de guitarres en l’exposició d’aniversari de l’Associació
de dones de La Plana a la sala del Robert Brillas

•

7/03/14. Participació del Grup de guitarres en el sopar de dones que organitza
l’Ajuntament.
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•

16/03/14. Concert matinal de les Orquestres de corda a la Sala d’Exposicions del
Robert Brillas.

•

23/03/14. Participació de la coral Sons i Veus en el Musicoral de la FCEC a Sant Boi de
Llobregat

•

30/03/14. Concert matinal dels Grups de teclats i de duets de veu i piano a la Sala
d’Exposicions del Robert Brillas.

•

28 a 31/03/14. Anada a Ahrensburg de l’Orquestra de corda per participar en un festival
de joves orquestres

•

6/04/14. Concert de grups de música moderna al Casal de Cultura Robert Brillas.

Tercer trimestre
•

23/04/14. Dibuixant la música. Acció interdisciplinària de la Banda infantil i l’Escola de
Dibuix.

•

23/04/14. Estand davant al Petit Parc de l’Amistat per Sant Jordi.

•

27/04/14. Concert de la Banda d’adults a la Festa de l’Associació de dones de La Plana,
amb motiu del seu aniversari.

•

27/04/14. Participació de les corals infantils a la trobada del SCIC “Juguem cantant” a
Molins de Rei.

•

10/05/14. Concert de The Big Ensemble de l’Escola Municipal de Música – Centre de
les Arts de l’Hospitalet de Llobregat i de la Banda Jove de l’Escola. Petit Parc de
l’Amistat, davant de l’Escola.

•

11/05/14. Bandada amb participació d’altres escoles a la Fira de Primavera

•

11/05/14. Estand a la Fira d’Entitats de Primavera.

•

13/05/14. Concert del Grup de guitarres a la Residència Llobet.

•

17/05/14. Participació de la Banda infantil i l’Orquestra de corda al Daltabaix de Sant Boi
de Llobregat.

•

17 i 18/05/14. Colònies de les corals infantils L’Esplugueta i L’Espurna a Talamanca
juntament amb d’altres corals.

•

22/05/14. Concert del Grup de guitarres a l’Associació Orquestra de Cambra Amics dels
Clàssics de Barcelona.

•

31/05/14. Anada a Vilanova com a part d’un intercanvi de les Bandes Infantil i d’Adults
amb el Conservatori-Escola de Música de la localitat.

•

31/05/14. Representació del musical “Fes-ho realitat”, per la coral Teen Star Voices, a
l’Espai Cultural Montbarri de Montornès del Vallès.

•

1/06/14. Concert de vermut de la coral Sons i Veus i de la Banda en el Barri Centre.

•

1/06/14. Recepció de la coral L’Espluguina de l’Espluga de Francolí; visita a la ciutat,
dinar de germanor i concert de corals a l’església de Sant Mateu.

•

1/06/14. Representació del musical “Fes-ho realitat”, per la coral Teen Star Voices, al
Casal de Cultura Robert Brillas.

•

10/06/14. Acte de lliurament de diplomes al Casal de Cultura Robert Brillas amb les
actuacions de les corals infantils i joves.

•

13/06/14. Concert de l’Orquestra de Corda i la coral Sons i Veus a la parròquia de Santa
Magdalena
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•

14/06/14. Cantata “El Peix Irisat” de l’àrea de Música i Moviment i els conjunts de flauta i
percussió al Col·legi Alemany

•

15/06/14. Concert de grups de música moderna a la Sala d’actes de l’Escola, al Centre
Municipal Puig Coca.

Activitats d'estiu
•

Casal d'estiu per a infants

•

Tallers per a joves i adults
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7. Calendari del curs 2013-2014
1r trimestre
Divendres 13 de setembre
Divendres 20 de setembre
Dissabte 21 de setembre
Diumenge 22 de setembre
14 a 18 d’octubre
Dimarts 22 d’octubre
Divendres 1 de novembre
Diumenge 17 de novembre
Divendres 6 de desembre
Dimarts 10 de desembre
Dissabte 14 de desembre
Diumenge 15 de desembre
16 a 20 de desembre
Divendres 20 de desembre
21, 22, 25, 26, 30 i 31 de
desembre
2n trimestre
Dijous 2 de gener
Dimecres 8 de gener
20 a 24 de gener
Diumenge 9 de febrer
Diumenge 16 de febrer
17 a 21 de febrer
Dissabte 22 de febrer
Dissabte 1 de març
Diumenge 2 de març
Diumenge 16 de març
17 a 21 de març
Diumenge 23 de març
28 a 31 de març
Diumenge 30 de març
Diumenge 6 d’abril
7 a 11 d’abril
Divendres 11 d’abril

Inici de les classes del curs 2013-2014
Festa Major. Concert de la Coverband
Festa Major. Concert de la Jazz Band
Festa Major. Matí: concert de Bandes
Tarda: concert de Corals
Classes obertes d'instrument
Acte aniversari mort de Pau Casals
Festiu: Dia de tots els Sants
Trobada Fiddle
Festiu: Festa de la constitució
Concert de corals a la Fundació Finestrelles
Concert Wagner
Concert de grups de Música Moderna
Concerts d'Hivern
Darrer dia de classe del 1er trimestre
Participació en els Pastorets d’Esplugues

Concert de Bandes a la Fira dels Patges Reials
Inici del 2n trimestre
Controls del primer quadrimestre
Concerts als museus: coral Teen Star Voices
Concerts als museus: Tallers de guitarra amb acords i
Conjunt instrumental infantil
Setmana Cultural
Visita al Museu de la Música
Participació a la Rua del Carnestoltes
Concert a l’exposició de l’Assoc. de dones de La Plana:
Grups de guitarra
Concerts als museus: Orquestres de corda
Classes obertes d'instrument i de Música i moviment
Participació de la coral Sons i Veus al Musicoral de la FCEC
a Sant Boi de Llobregat
Orquestra de corda a Ahrensburg
Concerts als museus: Grups de teclats i duets de piano i veu
Concert de grups de Música Moderna
Concerts de Primavera
Darrer dia de classe del 2n trimestre
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3r trimestre
Dimarts 22 d'abril
Dimecres 23 d’abril
Diumenge 27 d’abril
Diumenge 27 d’abril
Dijous 1 de maig
Divendres 2 de maig
Dilluns 5 de maig
Dissabte 10 de maig
Dissabte 10 de maig
Diumenge 11 de maig
Diumenge 11 de maig
Dimarts 13 de maig
17 i 18 de maig
Dissabte 17 de maig
19 a 23 de maig
Dissabte 24 de maig
26 a 30 de maig
Dissabte 31 de maig
31 de maig i 1 de juny
Diumenge 1 de juny
Diumenge 1 de juny
Dilluns 9 de juny
Dimarts 10 de juny
Divendres 13 de juny
14 de juny
15 de juny
16 a 20 de juny
Divendres 20 de juny

Inici del 3r trimestre
Dibuixant la música. Acció interdisciplinària de la Banda
infantil i l’Escola de dibuix. Carpa musical
Concert de Banda adults a l’acte d’aniversari Assoc. dones
Juguem cantant (SCIC) a Molins de Rei
Festiu: Festa del Treball
Festiu: pont
Inici de la inscripció al Casal i Tallers d’estiu
Concert de bandes joves davant de l’Escola: EMM de
L’Hospitalet i d’Esplugues
Concert del Grup de guitarres a l’Esplugaviva
Bandada per Fira de Primavera
Participació a la Fira d’Entitats amb un estand
Concert del Grup de guitarres a la Residència Llobet
Estada a una casa de colònies de les corals infantils
Participació en el Daltabaix de Sant Boi de Llobregat
Classes obertes d'instrument
Assaig Musical Teen Star Voices: Fes-ho realitat
Controls del 2n quadrimestre
Intercanvi de Bandes: anada a Vilanova
Teatre Musical Teen Star Voices: Fes-ho realitat
Concert vermut al Barri Centre: Banda i Coral
Concert de les corals l’Espluguina de l’Espluga de Francolí i
Sons i Veus. Església de Sant Mateu
Festiu: Segona Pasqua
Acte de lliurament de diplomes i actuació coral
Orquestra corda i Coral a Santa Magdalena
Cantata infantil
Concert de Música Moderna davant de l’Escola
Concerts fi de curs
Darrer dia de classe del curs 2012-2013
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