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Aspectes més rellevants del curs
La nova línia d’actuació a l’escola de primària Joan Maragall és una de les activitats més
rellevants, ja que significa un pas important en la concepció de servei públic, al facilitar l’accés
a l’educació musical a uns infants amb poques oportunitats d’accedir-hi.
En aquest curs s’ha iniciat l’ensenyament d’un nou instrument, la Tenora, per a la qual cosa es
va contractar una professora especialitzada i es van adquirir dos tenorets, unes tenores
adaptades als infants. És una resposta a la sol·licitud d’un grup de ciutadans per crear una
cobla a la ciutat. En el primer trimestre del curs no va haver alumnes interessats, i a partir del
segon es va obrir una oferta gratuïta als alumnes, amb el resultat que quatre d’ells s’han iniciat
en el seu aprenentatge.
Cal destacar la posta en marxa del nou web de l’Espai Municipal de les Arts, que aplega a les
3 escoles artístiques. També ha estat important la creació d’un blog per substituir el butlletí de
paper.
Un altre innovació ha estat l’estrena de la Big Band Jove. Aquest no és un grup-classe
estable, sinó que només s’organitza en funció d’un concert o activitat. El dia que hi hagi
alumnes per omplir totes les cordes es podrà oferir com una classe. En la formació actual
participen 2 o 3 professors. Es va estrenar a la Setmana Cultural i també va tocar en els dos
darrers concerts trimestrals de grups de música moderna.
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.
Per primera vegada l’escola ha acollit un alumne de pedagogia en pràctiques, l’Adrià
Armengou. Ha estat gràcies a un conveni amb la Universitat Autònoma de Bellaterra, UAB,
que continuarà en el proper curs.

1. Objectius del curs
Els objectius plantejats per aquest curs 2014-2015 eren:
1. Continuar desenvolupant el Projecte Curricular de Centre, PCC a partir del PEC
2. Web i comunicació
3. Revisar l’actual RRI per transformar-lo en Normes d’Organització i Funcionament, NOF
(Consell Escolar)
4. Projecte: L’escola sona (Joan Maragall)
5. Iniciar classes de Tenora
6. Gwido: utilització pel professorat. Avaluacions

1.1. Continuar desenvolupant el PCC
En el curs anterior va haver dos equips de professors que van iniciar l’actualització del
Projecte Curricular de Centre. En aquest curs ha estat un sol equip el que ha continuat, fent
créixer el document.
El grup també ha dut a terme tasques de coordinació pedagògica, que requerien una atenció
immediata.
En el proper curs es continuarà la redacció de més continguts del PCC.
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1.2. Web i comunicació
La posta en marxa del nou web de l’Espai de les Arts ha estat una tasca que requerit força
treball i dedicació temporal. Tot l’equip directiu s’ha implicat en el disseny i la confecció dels
continguts.
El butlletí informatiu que es va iniciar a fer en el curs 2007-2008 ha estat substituït per un blog
amb el mateix nom: l’Escola a tempo. Aquesta és una eina més àgil i més acord amb els
temps actual. El blog ha esta desenvolupat per un equip format per la Cap d’estudis, una
professora i l’alumne de Pedagogia de la UAB que ha fet les pràctiques al centre en aquest
curs.

1.3. Revisar l’actual RRI per transformar-lo en NOFC
A la Llei d’Educació de Catalunya s’estipula que els centre han de tenir un document
anomenat Normes d’Organització i Funcionament del Centre, NOFC, que substitueix i amplia
l’anterior Reglament de Règim Interior, RRI.
L’actualització d’aquest document s’ha dut a terme pel Consell Escolar, que va constituir una
comissió especial.
Aquesta comissió s’ha reunit diverses vegades al llarg del curs i ha avançat bastant, però no
ha tingut temps de finalitzar. El Consell ja a aprovat que en el proper curs continuarà aquesta
tasca.

1.4. Projecte l’Escola sona a l’Escola Joan Maragall
El projecte l’Escola sona es va presentar a l’Ajuntament a mitjans del curs 2013-2014. Les
converses amb l’Escola Joan Maragall es van iniciar en juliol del 2014 i les sessions van
començar al mes d’octubre.
Els 49 alumnes de les dues línies de 3r de primària han tingut un primer contacte amb els
instruments de corda fregada: violí i violoncel. A cada línia s’ha creat una orquestra formada
per 8-9 violins primers, 8 violins segons i 8 violoncels. L’Ajuntament ha aportat els 25
instruments necessaris que es queden a l’escola i són utilitzats per les dues línies.
En el projecte inicial cada alumne assistia a dues sessions setmanals, una sessió de 45
minuts d’instrument en grups de 8-9 alumnes i una altra d’orquestra de la mateixa durada.
Finalment només es va poder fer una sessió setmanal i es van alternar les d’instrument i les
d’orquestra.
A final de curs es va oferir un concert a pares i famílies a la Sala de La Bòbila de l’Hospitalet.

1.5. Iniciar les classes de tenora
En aquest curs s’ha iniciat l’ensenyament d’un nou instrument, la Tenora, per a la qual cosa es
va contractar una professora especialitzada i es van adquirir dos tenorets, unes tenores de
mans petites adaptades als infants. És una resposta a la sol·licitud d’un grup de ciutadans per
crear una cobla a la ciutat. En el primer trimestre del curs no va haver alumnes interessats, i a
partir del segon es va obrir una oferta gratuïta als alumnes, amb el resultat que quatre d’ells es
van iniciar en el seu aprenentatge.

1.6. Gwido: utilització del professorat. Avaluacions
El programa de gestió Gwido va ser implementat a començament de curs. La posta en marxa
va demanar fer formació per a tot el personal, direcció, professors i secretaria.
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Gwido és un programa que integra la gestió dels alumnes a nivell d’organització acadèmica i
econòmica i el seguiment pedagògic i avaluació, permeten fer els informes dels alumnes.
Cada professor té un codi d’accés que li permet accedir des de qualsevol ordinador connectat
a la xarxa.
L’aplicació es va utilitzar de manera satisfactòria durant tot el curs, i els diferents aspectes es
van anar aplicant a mesura que es necessitaven: la primera avaluació d’alumnes, la primera
preinscripció de nous alumnes, ..
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2. Distribucions
2.1. Distribució dels alumnes del curs 2014-2015 per àrees i edats
Mitjana
d'alumnes
Curs 2013-14

Àrea
Més petits
Música i moviment
Formació Musical Bàsica
Música Jove
Àrea de Pràctica Musical
Formacions
Tallers trimestrals
Escola sona
TOTAL ALUMNES
Alumnes de 4 a 18
anys

Alumnes a
principi del
Curs 2014-15

Alumnes a
finals de
curs

Mitjanes
d'alumnes
en el curs

486

23
85
180
85
48
55
18
49
543

23
84
180
85
48
55
18
49
542

23
85
180
85
48
55
18
49
543

4%
16%
33%
16%
9%
10%
3%
9%
100%

324

397

397

397

73%

25
80
175
89
53
43
21

2.2. Distribució dels alumnes per instruments
Instruments
Acordió
Baix elèctric
Bateria i percussió
Bombardí
Cant
Clarinet
Contrabaix
Flauta travessera
Gralla
Guitarra
Guitarra elèctrica
Harmònica blues
Piano
Saxòfon
Teclat
Trombó
Trompeta
Viola
Violí
Violoncel
SUMES

Alumnes
1
1
11
1
10
15
11
37
33
2
82
17
6
10
2
53
26
318

Percentatge
0,3%
0,3%
3,5%
0,3%
3,1%
4,7%
0,0%
3,5%
0,0%
11,6%
10,4%
0,6%
25,8%
5,3%
0,0%
1,9%
3,1%
0,6%
16,7%
8,2%
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Percentatges
sobre total
d'usuaris

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

Col·lectives
3,00
10,00
54,00
19,00
15,75
5,00
4,50
111,25

Individuals

29,75
37,50
29,00
1,50
97,75

Hores totals del curs 2014-15, amb 36 setmanes lectives
Col·lectives
Individuals
Hores anuals
4.005,00
3.519,00

Suma
3,00
10,00
83,75
56,50
44,75
6,50
4,50
209,00

Suma
7.524,00
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3. Professorat del curs 2014-2015
Tres canvis s’han donat en el grup de professors:
La nova professora de Tenora: Elisenda Vilarrubias.
La substitució de la professora de guitarra i sensibilització Anna González per Ferran Pisà.
La baixa de la directora de la coral d’adults: Meritxell Tarragó. Aquesta coral va passar a ser
dirigida per la cap d’estudis Cris Albéndiz.
La professora Cristina Quincoces va ser baixa durant tot el curs. Les seves classes van ser
substituïdes per les professores de l’Escola: Maria del Carmen Barrero i Cristina Varela, i per
un professor extern; Emilio Ruiz.

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

7,00

Buj i Corral, Marina

Música i moviment, Conjunt, Llenguatge i Flauta
travessera

5,45

Chacra Verdiell, Alberto

Conjunt, Violí i Viola

5,15

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

8,30

Mailahn, Claudia

Orquestra, Conjunt, Musicoteràpia i Violí.
Projecte Escola sona

16,00

Obradors Cruz, Frederic

Acordió, Harmònica blues i Piano

12,00

Parapar Acosta, Antònia Maria

Orquestra i Violoncel. Projecte Escola sona

Pérez Álvarez, Ignasi

Combo, Baix elèctric i Guitarra moderna

Pisà Gaià, Ferran

Música i moviment, Conjunt i Guitarra

8,45

Prats Morera, Jordi

Jazz Band, Saxofon i Clarinet

7,45

Quincoces Barri, Cristina

Tallers de teclats, Conjunt i Piano

Salica Rivadeneira, Dora

Música i moviment, Llenguatge i Cant

4,15

Serrano Quevedo, Jordi

Conjunt, Banda, Trompeta i Bombardí

9,00

Varela Griñena, Cristina

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

6,30

Vilarrubias García, Elisenda

Conjunt i Tenora.

2,15
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17,30
19,00

23,30
3,15
14,00

7,15
15,30

17,00

4. Activitats complementàries a destacar
4.1. 6a Setmana cultural
Del 2 al 6 de març de 2015 a l'edifici Puig Coca.
Aquest curs és el sisè curs que es fa una setmana cultural i en aquest cas ha estat amb la
temàtica del swing.
Tots els dies a les 17:30 h. es realitzaven diferents activitats destinades als més petits de
l'escola, cada dia amb una activitat diferents organitzada per l'equip de professors i que tenia
una durada aproximada de 45 minuts: construcció d'instruments, animació infantil, titelles i
contes, taller de teatre i danses del món. Aquesta activitat es realitzà a la Sala d'Actes de
l'Escola.
Dimarts també a les 17:30 h. es va fer una activitat pels nadons de 4 mesos fins a 3 anys:
Taller per a nadons a la tercera planta.
Tots els dies a les 18:30 h. es feia l'activitat «toquem instruments». Aquesta activitat té molt
èxit i cada any hi participen més d'un centenar de persones, venint molts dies per poder omplir
un carnet i poder tenir premi l'últim dia, amb un berenar organitzat pels pares i mares de
l'escola. Cada dia es mostren i els alumnes poden tocar diferents instruments. Aquesta
activitat ca tenir una durada de 1 h. i 15 min. i es va fer en les diferents aules de l'escola.
En l'última franja horària, a les 20 h. i amb una durada aproximada de 1 h. i 15 min. Es van fer
diferents activitats pels joves i adults a la Sala d'Actes: Master Class de Fiddle, concert de la
Big Band i de la Jazz Band, concert de Joves Intèrprets i Taller de músiques d'arrel.

4.2. Cantata infantil “El Follet Valent”
Aquests curs s'ha tornat a fer una cantata infantil: «El Follet Valent», adaptada per a l’escola
per l’equip de professors que va començar a preparar-la als inicis del curs. Hi van participar:
•

Els grups de música i moviment.

•

La Coral l'Esplugueta.

•

Els conjunts instrumentals d'Orff, flautes i introducció a la percussió.

•

L’orquestra de l’Escola

La representació es va fer el dia 13 de juny a l’auditori del Col·legi Alemany, un espai molt
adient per a aquest tipus d’obra.

4.3. Sessions de música moderna per a escoles de la població
Durant aquest curs s'han fet tallers per les escoles Joan Maragall i l'institut Severo Ochoa,
intentant que la músics pugui arribar millor a la població.
•

13/05/15. Taller de música moderna per a alumnes de l’escola Joan Maragall.

•

25/05/15. Taller de música moderna per a alumnes de l’escola Joan Maragall i del institut
Severo Ochoa.
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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. 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 els diumenges.
En el curs 13-14 es va repetir l'activitat i en aquest curs 14-15 es va organitzar un tercer cicle
de concerts matinals de diumenge en la mateixa sala d’exposicions, amb els següents
concerts:
•

8/02/15. Concert de l’Orquestra infantil i Simfònics a la Sala d’exposicions Robert Brillas

•

22/02/15. Concert de la Coral Teen Star Voices i duets amb piano a la Sala d’exposicions
Robert Brillas

•

1/03/15. Concert del Grup de guitarres i de clarinets a la Sala d’exposicions Robert Brillas

4.5. Participacions de les corals infantils afiliades al SCIC
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 St. Vicenç de Castellet i en unes colònies infantils a Sant Silvestre de Canyamars.
Les corals l'Espurna i Si fa sol van participar en el “Pont de Cançons” a l'Auditori de
Barcelona. La coral l'Espurna va participar en una trobada del SCIC a Cervera.

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:
• 19/09/14. Concert del Grup de guitarres en el Centre cívic Les Planes de Barcelona.
• Participació en la Festa Major 2014
• 21/09/14. Matí: Concert de les 3 Bandes. Pista coberta del Parc de Pou d’en Fèlix.
Participació en la Festa Major 2014
• 21/09/14. Tarda: Concert de la coral Sons i Veus i el Grup de guitarres. Claustre del
convent de Santa Maria de Montsió. Participació en la Festa Major 2014
• 5/11/14. Participació de les bandes en la Trobada de Gegants
• 13/12/14. Participació de la coral Sons i Veus en el concert de corals: Espluga canta el
Nadal. Parròquia de Santa Magdalena
• 20, 21, 25, 26, 27 i 28/12/14. Producció de l’orquestra dels Pastorets.
• 14/02/15. Participació de la Marxing Band a la Rua del Carnestoltes
• 15/03/15. Organització d’una trobada de Musicoral a Esplugues
• 13/05/15. Taller de música moderna per a alumnes de l’escola Joan Maragall.
• 15/05/15. Concert de Kings of Pop i Sightole a l’escola Gras i Soler.
• 17/05/15. Participació del Grup de guitarres a l’acte del Jocs Florals.
• 25/05/15. Taller de música moderna per a alumnes de l’escola Joan Maragall i del
institut Severo Ochoa.
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• 22/05/15. Concert del Grup de guitarres al casal d’avis Llobet.
• 5/06/15. Concert de l’Orquestra i la coral Sons i Veus a la parròquia de Santa
Magdalena.
• 7/06/15. Participació de la Banda i la coral Sons i Veus en el concert vermut organitzat
per l’Associació de Veïns del Barri Centre als jardins del Casal Robert
Brillas.11/06/15. Concert del Grup de guitarres a Can Vidalet a les festes de
l’Associació de veïns.
• 19/06/15. Concert del Grup de guitarres al casal d’avis La Mallola.
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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
•

11/11/14. Participació en el concert de 300 violoncels de la diada, al Mercat del Born.
organitzat per l’ESMUC i l’ACEM. Activitat del tricentenari.

•

8/02/15. Concert de l’Orquestra infantil i Simfònics a la Sala d’exposicions Robert
Brillas

•

11/04/15. Jornada de l’Orquestra infantil a l’EMM de Rubí com a part d’un intercanvi.

•

27/04/15. Primer concert dels Conjunts de corda de l’escola Joan Maragall.

•

16/05/15. Participació de l’Orquestra en el Daltabaix de Sant Boi de Llobregat.

•

4/06/15. Primer concert públic dels conjunts de corda de l’escola Joan Maragall a
l’auditori de La Bòvila

•

5/06/15. Concert de l’Orquestra a la parròquia de Santa Magdalena.

5.2. Corals
•

21/09/14. Tarda: Concert de la coral Sons i Veus. Claustre del convent de Santa Maria
de Montsió

•

13/12/14. Participació de la coral Sons i Veus en el concert de corals: Espluga canta el
Nadal. Parròquia de Santa Magdalena

•

14/12/14. Matí: Concert de les 6 corals de l’Escola en la Pista vermella del Parc Pou
d’en Fèlix. Corals: Esplugueta, Si fa sol, Espurna, Teen Star Voices, Sons i Veus i
Coral de pares i mares.

•

22/02/15. Concert de la Coral Teen Star Voices a la Sala d’exposicions Robert Brillas

•

8/03/15. Participació de la coral Sons i Veus al Musicoral de Sant Esteve de Sesrovires

•

15/03/15. Organització d’una trobada de Musicoral a Esplugues

•

25 i 26/04/15. Colònies de les corals Si fa sol i Espurna a Sant Silvestre de
Canyamars.

•

10/05/15. Participació de les corals l’Esplugueta i Si fa sol al “Juguem cantant” a St.
Vicenç de Castellet. Trobada del SCIC.

•

16/05/15. Participació de les corals l’Espurna i Si fa sol en el “Pont de Cançons” a
l'Auditori de Barcelona. Trobada del SCIC.

•
•
•

17/05/15. Participació de la coral l’Espurna en una trobada del SCIC a Cervera.
5/06/15. Concert de la coral Sons i Veus a la parròquia de Santa Magdalena.
7/06/15. Participació de la coral Sons i Veus en el concert vermut organitzat per
l’Associació de Veïns del Barri Centre als jardins del Casal Robert Brillas.

5.3. Bandes
•

21/09/14. Matí: Concert de les 3 Bandes a la Festa Major. Pista coberta del Parc de
Pou d’en Fèlix.
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•

5/11/14. Participació de les bandes en la Trobada de Gegants

•

14/02/15. Participació de la Marxing Band a la Rua del Carnestoltes

•

25/04/15. Concert de les Bandes infantil i jove a l’Auditori Barrada de l’Hospitalet, com
a segona part d’un intercanvia amb l’EMCA de la població.

•

9/05/15. Participació de les Bandes infantil i jove en un cercavila a Sant Feliu de
Llobregat, com a part d’un intercanvi amb les EMM de Sant Boi i Sant Feliu.

•

16/05/15. Participació de les Bandes infantil i jove en el Daltabaix de Sant Boi de
Llobregat.

•

7/06/15. Participació de la Banda en el concert vermut organitzat per l’Associació de
Veïns del Barri Centre als jardins del Casal Robert Brillas.

5.4. Grups de guitarres
•

19/09/14. Concert del Grup de guitarres en el Centre cívic Les Planes de Barcelona.

•

21/09/14. Tarda: Concert del Grup de guitarres (i la coral Sons i Veus). Claustre del
convent de Santa Maria de Montsió, per la Festa Major 2014



1/03/15. Concert del Grup de guitarres (i de clarinets) a la Sala d’exposicions Robert
Brillas

1. 17/05/15. Participació del Grup de guitarres a l’acte del Jocs Florals.
2. 22/05/15. Concert del Grup de guitarres al casal d’avis Llobet.
3. 5/06/15. Concert del Grup de guitarres a la seu social de l’Associació Orquestra de
Cambra Amics dels Clàssics, a Barcelona.
4. 11/06/15. Concert del Grup de guitarres a Can Vidalet a les festes de l’Associació de
veïns.
5. 19/06/15. Concert del Grup de guitarres al casal d’avis La Mallola.

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

27/09/14. Concert d’Amnèsia (Coverband) per la Festa Major 2014. Sala de cultura
Robert Brillas.

•

14/12/14. Concert de grups de música moderna a la Sala d’actes de l’Escola. Edifici
Puig Coca.



27/03/15. Concert de grups de Música Moderna a la Sala d’actes de l’Escola. Edifici
Puig Coca.

6. 18/04/15. Participació de 10 grups a la 1a Trobada de combos de la zona 3 de l’ACEM
a Sant Feliu de Llobregat. Aquesta trobada es fa per primera vegada.
7. 15/05/15. Concert de Kings of Pop i Sightole a l’escola Gras i Soler.
8. 14/06/15. Concert de grups de música moderna al Casal de cultura Robert Brillas.
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6. Recull d’activitats del curs 2014-2015
Primer trimestre
•

11/11/14. Participació en el concert de 300 violoncels de la diada, al Mercat del Born.
organitzat per l’ESMUC i l’ACEM. Activitat del tricentenari.

•

19/09/14. Concert del Grup de guitarres en el Centre cívic Les Planes de Barcelona.

•

Participació en la Festa Major 2014
•

21/09/14. Matí: Concert de les 3 Bandes. Pista coberta del Parc de Pou d’en
Fèlix

•

21/09/14. Tarda: Concert de la coral Sons i Veus i el Grup de guitarres. Claustre
del convent de Santa Maria de Montsió

•

27/09/14. Concert d’Amnèsia (Coverband). Sala de cultura Robert Brillas

•

5/11/14. Participació de les bandes en la Trobada de Gegants

•

13/12/14. Participació de la coral Sons i Veus en el concert de corals: Espluga canta el
Nadal. Parròquia de Santa Magdalena

•

14/12/14. Matí: Concert de les 6 corals de l’Escola en la Pista vermella del Parc Pou
d’en Fèlix. Corals: Esplugueta, Si fa sol, Espurna, Teen Star Voices, Sons i Veus i
Coral de pares i mares.

•

14/12/14. Concert de grups de música moderna a la Sala d’actes de l’Escola. Edifici
Puig Coca.

•

20, 21, 25, 26, 27 i 28/12/14. Producció de l’orquestra dels Pastorets.

Segon trimestre


8/02/15. Concert de l’Orquestra infantil i Simfònics a la Sala d’exposicions Robert
Brillas



14/02/15. Participació de la Marxing Band a la Rua del Carnestoltes



22/02/15. Concert de la Coral Teen Star Voices i duets amb piano a la Sala
d’exposicions Robert Brillas



1/03/15. Concert del Grup de guitarres i de clarinets a la Sala d’exposicions Robert
Brillas



2 a 6/03/15. Setmana Cultural



8/03/15. Participació de la coral Sons i Veus al Musicoral de Sant Esteve de Sesrovires



15/03/15. Organització d’una trobada de Musicoral a Esplugues



27/03/15. Concert de grups de Música Moderna a la Sala d’actes del Puig Coca

Tercer trimestre
• 11/04/15. Jornada de l’Orquestra infantil a l’EMM de Rubí com a part d’un intercanvi.
• 18/04/15. Participació de 10 grups a la 1a Trobada de combos de la zona 3 de l’ACEM
a Sant Feliu de Llobregat.
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• 25/04/15. Concert de les Bandes infantil i jove a l’Auditori Barrada de l’Hospitalet, com
a segona part d’un intercanvia amb l’EMCA de la població.
• 25 i 26/04/15. Colònies de les corals Si fa sol i Espurna a Sant Silvestre de
Canyamars.
• 27/04/15. Primer concert dels Conjunts de corda de l’escola Joan Maragall.
• 9/05/15. Participació de les Bandes infantil i jove en un cercavila a Sant Feliu de
Llobregat, com a part d’un intercanvi amb les EMM de Sant Boi i Sant Feliu.
• 10/05/15. Participació de les corals l’Esplugueta i Si fa sol al “Juguem cantant” a St.
Vicenç de Castellet. Trobada del SCIC.
• 13/05/15. Taller de música moderna per a alumnes de l’escola Joan Maragall.
• 15/05/15. Concert de Kings of Pop i Sightole a l’escola Gras i Soler
• 16/05/15. Participació de l’Orquestra i les Bandes infantil i jove en el Daltabaix de Sant
Boi de Llobregat.
• 16/05/15. Participació de les corals l’Espurna i Si fa sol en el “Pont de Cançons” a
l'Auditori de Barcelona. Trobada del SCIC.
• 17/05/15. Participació de la coral l’Espurna en una trobada del SCIC a Cervera.
• 17/05/15. Participació del Grup de guitarres a l’acte del Jocs Florals.
• 25/05/15. Taller de música moderna per a alumnes de l’escola Joan Maragall i del
institut Severo Ochoa.
• 22/05/15. Concert del Grup de guitarres al casal d’avis Llobet.
• 4/06/15. Primer concert públic dels conjunts de corda de l’escola Joan Maragall a
l’auditori de La Bòvila
• 5/06/15. Concert del Grup de guitarres a la seu social de l’Associació Orquestra de
Cambra Amics dels Clàssics, a Barcelona.
• 5/06/15. Concert de l’Orquestra i la coral Sons i Veus a la parròquia de Santa
Magdalena.
• 7/06/15. Participació de la Banda i la coral Sons i Veus en el concert vermut organitzat
per l’Associació de Veïns del Barri Centre als jardins del Casal Robert Brillas.
• 11/06/15. Concert del Grup de guitarres a Can Vidalet a les festes de l’Associació de
veïns.
• 13/06/15. Representació de la cantata infantil El Follet Valent en el Col·legi Alemany.
• 14/06/15. Concert de grups de música moderna al Casal de cultura Robert Brillas.
• 19/06/15. Concert del Grup de guitarres al casal d’avis La Mallola.

Activitats d'estiu
Casal d'estiu per a infants
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7. Calendari del curs 2014-2015
1r trimestre

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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
14 a 18 d’octubre
Acte aniversari mort de Pau Casals
Dimarts 22 d’octubre
Divendres 1 de novembre Festiu: Dia de tots els Sants
Diumenge 17 de novembre Trobada Fiddle
Divendres 6 de desembre Festiu: Festa de la constitució
Concert de corals a la Fundació Finestrelles
Dimarts 10 de desembre
Dissabte 14 de desembre Concert Wagner
Diumenge 15 de desembre Concert de grups de Música Moderna
Concerts d'Hivern
16 a 20 de desembre
Divendres 20 de desembre Darrer dia de classe del 1er trimestre
Participació en els Pastorets d’Esplugues
21, 22, 25, 26, 30 i 31 de
desembre
Divendres 13 de setembre
Divendres 20 de setembre
Dissabte 21 de setembre
Diumenge 22 de setembre

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

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
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•
•

7 a 11 d’abril
Divendres 11 d’abril

Concerts de Primavera
Darrer dia de classe del 2n trimestre

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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