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1. Presentació
Dins l’àrea de Serveis personals – Regidoria d’Educació de l’Ajuntament d’Olesa
de Montserrat, trobem l'Escola Municipal de Música. Aquesta, és una escola
pública, situada al centre del nostre poble, que acull alumnat d’Olesa i d’altres
poblacions properes. Es va formar inicialment com a part de l'Escola Municipal
d'Arts i Oficis, l'any 1967. El 8 de juny de 1983, l'escola va obtenir el
reconeixement com a centre no oficial autoritzat d'ensenyament musical, i
posteriorment, amb l'entrada en vigor del decret 179/93, va obtenir l'autorització
com a centre d'estudis de règim especial no reglats.
Aquesta memòria pretén ser un document de recollida de tot el que fa referència
al curs 2020/21. S’inclouen dades organitzatives, pedagògiques, estadístiques i
econòmiques. També, una reflexió sobre els resultats obtinguts i, per últim, les
corresponents propostes de millora. Ha de ser un material de consulta útil, que
serveixi per a millorar l’organització i el funcionament de l’Escola Municipal de
Música d’Olesa de Montserrat.
Cal a dir que el curs 2020/21, ha estat un curs excepcional. La prolongació de la
pandèmia ha continuat afectant el mode de donar el servei. Una part del curs ha
estat presencial, una altra on-line i va finalitzar el curs amb presencialitat i
concerts finals amb totes les mesures possibles. L’Escola de Música s’ha hagut
d’adaptar a aquesta situació extraordinària en tot moment i s’ha donat el servei
amb la millor qualitat possible, amb l’esforç de tot el claustre i el suport de
l’Ajuntament.
Al començament del curs es va tornar a aprovar un pla d’obertura amb les
mesures preventives i un pla de contingència que va ser aprovat pel Consell
Escolar.
Pel que fa la gestió econòmica aquest curs, s’han recuperat les quotes a les
famílies, però es van veure afectats alguns preus públics degut a aquestes
mesures provinents del Departament que van afectar als cursos de primària amb
una reducció horària. Cal a dir que des de l’Escola Municipal de Música, s’agraeix
el suport de l’Ajuntament a les famílies durant aquesta situació tan excepcional.
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2. Estructura, organització i mitjans
L’Escola Municipal de Música, vol donar una formació integral que possibiliti el
coneixement del llenguatge musical, l’aprenentatge de la tècnica i de la
interpretació instrumental i vocal, aprendre aspectes generals de cultura musical,
i la inserció de la música en els esdeveniments de la nostra vila i del seu entorn
més immediat, tot plegat, a través de diferents programes i activitats, formar
músics però sobretot formar persones amb una àmplia cultura musical.
La funció més important de l’Escola Municipal de Música és formar part del
creixement integral de les persones des dels àmbits sòcio-emocional, educatiu,
artístic i cultural. Construir valors a través de la música. Potenciar l’expressió
mitjançant l’escolta, la interpretació i l a creativitat.
D’altra banda connectar amb la vida cultural del municipi, oferint activitats que
apropin la música a tothom. Formar part del teixit cultural i social del poble. Crear
un sentit de pertinència al municipi per potenciar el respecte i estimació al mateix.
Millorar la societat a través de la música.
Es vol donar resposta al dret a l’educació musical de la Ciutadania atenent a la
demanda ciutadana atenent realitats i necessitats diferents. A través de
l’Educació musical esdevenir agents de canvi i transformació social i cultural del
Municipi.
Les programacions, es basen en les activitats que es generen a partir de la
música en grup: conjunts instrumentals i vocals. Per tant, els currículums són
molt flexibles i s'adapten constantment a les necessitats dels alumnes, de les
formacions i de les activitats.
És molt important el cultiu de músiques, gèneres i estils diferents per a
proporcionar als alumnes un veritable esperit crític i respectuós, que els permeti
valorar i ser oberts enfront diverses estètiques. Pretenem un rigor pedagògic,
entès com la flexibilitat necessària per a adaptar-se a cada cas particular.
La nostra intenció és que tot el que oferim sigui entès en el seu sentit més ampli.
Si bé, és molt important la part artística-musical, no podem obviar la formació
humana i social, així com tampoc l’educació i la transmissió d’hàbits de treball
tan necessaris per a la vida en general. Assumir responsabilitats i compromisos,
aprendre a crear i defensar un projecte comú, i compartir vivències expressant
les emocions, són valors que es fomenten gràcies a un dels principis essencials
de l’escola municipal de música d’Olesa de Montserrat: el treball en grup.
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2.1 Competències i funcions
Les competències bàsiques de l’Escola de Música les podríem aglutinar en tres
grans blocs:
En primer lloc, oferir als seus usuaris uns ensenyaments musicals de qualitat
atenent als diferents ritmes d’aprenentatge i les capacitats de cada alumne.
En segon lloc, generar dins l'Escola un treball d'àmbit global i de creixement
personal. La filosofia de l'escola està basada en potenciar l'expressió de l'alumne
a través de la música. Tenint això en consideració, l'Escola ha de ser oberta,
tolerant, crítica i amb actitud de replantejament constant de programes,
metodologies, continguts i materials.
Finalment, és prioritari treballar amb diferents entitats i regidories de l'Ajuntament
per tal de fomentar el retorn social cap a la ciutadania. Això, requereix una bona
coordinació entre l'equip docent, l'equip directiu i els agents socials i culturals del
municipi. També, molta flexibilitat i capacitat d'adaptació i empatia, per a poder
crear i desenvolupar activitats que es demanden o que es generen des de la
pròpia escola.
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2.2 Organigrama

Regidora d'Ensenyament
Lourdes Vallés Reguant

Cap d'Àrea de Serveis Personals
Francesc Sancho Cano

Cap de Serveis d'Acció Comunitària i
Benestar
Margarita Ruíz Bové

Tècnica Cap d'Ensenyament
Georgina Solanes Subarroca

Equip Directiu Escola Municipal de Música
Directora: Sònia Zurriaga Jardí
Cap d'Estudis: Héctor Serrano Miret
Secretari Acadèmic: Oriol Camprodon Meseguer

Professorat
23 especialistes

Administrativa
Blanca Neus Margarit Tobella
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2.3 Recursos materials
És importantíssim tenir el màxim de recursos materials musicals per a poder
portar a terme unes classes de música i altres pràctiques musicals d’una forma
qualitativa, eficient i actualitzada.
Comptem amb el programa GWIDO que vàrem implementar a ple rendiment. És
una eina que ens facilita el funcionament del dia a dia de l’Escola, no solament
des de la vessant més administrativa, sinó també des del punt de vista
pedagògic: el contacte amb les famílies, la fluïdesa alhora de fer arribar els
informes dels alumnes, entre moltes altres possibilitats que ens dona el
programa.
També comptem amb les “webscam” que es van incorporar el curs passat a tots
els ordinadors de l’Escola per poder dur a terme reunions i classes telemàtiques
tan necessàries darrerament.

2.4 Seus, adreces i telèfons
C/ Salvador Casas, 26
escolamusica@olesademontserrat.cat
Tlf. 93 778 00 50 Administració (ext. 3111), Direcció (ext. 3110), Secretari
acadèmic (ext. 3113), Cap d’estudis (ext. 3112)

3. Activitats realitzades
El curs 2020/21 és un curs excepcional donada la situació epidemiològica. Hem
hagut de plantejar les activitats; presencials i online. Algunes activitats no s’han
pogut fer, com el cas dels concerts a residències, d’altres s’han fet en grups més
reduïts, per no aglomerar tant públic a l’hora, s’han buscat espais alternatius,
S’han fet concerts repartits en dos dies; unes formacions un dia i altres
formacions un altre dia,... Cal a dir que el resultat ha estat molt positiu, que hi
havien ganes de fer concerts i altres activitats. Finalment s’ha pogut acabar el
curs de forma presencial seguint les indicacions i protocols del Departament de
Salut de la Generalitat.
Alguns dels formats i espais han esdevingut molt interessants. Hi ha activitats
ordinàries programades que no comporten cap cost econòmic, així com cap cost
de personal addicional al que s’especifica a l’apartat de pressupost, excepte la
Cavalcada de Reis on hi ha les corresponents gratificacions pels professors
participants en aquesta activitat
Escola Municipal de Música. Memòria 2021
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Els concerts, les trobades, les jam sessions, les cantates, els intercanvis
musicals, etc., enriqueixen de forma extraordinària l’aprenentatge dels alumnes,
perquè connecten directament amb els seus sentiments. Aquestes vivències
creen un vincle afectiu vers la música que els acompanyarà durant tota la vida.
Les activitats són l’essència de l’Escola: són imprescindibles ja que donen sentit
al treball diari i ens converteixen en un centre ple de vida.
Durant el curs, el professorat de l’Escola Municipal de Música d’Olesa de
Montserrat participa i organitza diferents trobades instrumentals i vocals per tal
de que els alumnes es puguin relacionar amb alumnes d’altres Escoles de
Música, tenint un repertori en comú per fer un concert en un lloc determinat. El
resultat és molt enriquidor per a tothom. Algunes de les trobades ja han passat
a ser habituals. Moltes són organitzades per l’Associació d’Escoles de Música de
Catalunya (ACEM), d’altres per altres entitats o Escoles.
3.1 Concert de Nadal, Mostra musical
L’Escola municipal de música té dos grans esdeveniments al llarg del curs i que
ja són una tradició: El Concert de Nadal i la Mostra Musical

3.1.1 Descripció
El Concert de Nadal es celebra a la Parròquia de Sta. Maria, hi participen
sobretot grups de cant coral de diferents edats des dels més petits de P3 fins a
la coral de pares i la durada aproximada és d’una hora.
Aquest tradicional concert no s’ha pogut realitzar degut a la situació
epidemiològica del moment, i s’ha reformata’t amb una gravació d’una cançó de
Nadal per la part dels alumnes de P3,P4,P5,MM1 i MM2. Aquest vídeo es va
enviar a totes les famílies de l’escola a través del Youtube.
La Mostra Musical es celebra al Teatre de La Passió, és un espai de luxe on hi
participen totes les formacions que té l’Escola de música i és l’última gran activitat
per cloure com cada any el curs acadèmic. És el format de gran concert de fi de
curs on hi participen tots els alumnes de l’Escola, des dels més petits de tres
anys, fins als adults i es presenta com a un espectacle amb continuïtat, donant
l’oportunitat a l’alumnat de treballar amb el màxim de professionalitat possible.
Amb aquesta nova situació de confinament el curs passat ja no es va poder
celebrar a la Passió i es va optar per fer la primera “Mostra virtual” amb totes les
formacions que hi ha a l’Escola. Aquest any, per no aglomerar molta quantitat
de persones en un mateix lloc, s’ha fet un format diferent en espais i dies diferents
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amb aforament limitat. En total han estat quatre concerts amb totes les
formacions i grups vocals de l’Escola fent un gran treball musical.
Concerts Mostra de final de curs 2020-21;
1. Diumenge dia 20 de juny de 2021 a les 12h Taller de corda i acordions, i
orquestres de corda i acordions a l’Escorxador
2. Diumenge dia 20 de juny de 2021 a les 17.30h Taller de veus i guitarres,
i orquestra de guitarres a l’Escorxador
3. Diumenge dia 20 de juny de 2021 a les 19h Taller de percussió, Batucada,
Fanfara i Jazz Band a la Plaça Nova.
4. Dilluns dia 21 de juny 20h “Dia Internacional de la Música” tallers d’adults
i Banda al Pati de l’Escola Municipal de Música.
El resultat final ha estat una Mostra Musical Múltiple amb la participació dels
tallers de corda, veus i acordions, i les formacions d’Orquestra de corda, de veus,
d’acordions, de percussió i de guitarres, la Fanfara, el tallers d’adults, la Banda,
la Batucada i la Jazz Band.
Els espais han estat la Plaça Nova, l’Escorxador i el Pati de la Casa de Cultura
d’Olesa de Montserrat, tot emmarcant quatre concerts amb programacions
diferents.
Aquests quatre concerts han format part de la programació del la Festa Major del
Municipi i es veu reflectit l’esforç de tots els alumnes i professors, una forma més
d’obrir la música a totes les persones.
Tot això ha suposat la implicació de tot el claustre de professors i un nombre
aproximat de 470 persones de públic, entre ells les famílies de tot l’alumnat.
3.1.2 Resultats
Els resultats del Concert i la Mostra, des del punt de vista musical cada curs
augmenta en qualitat. També cal destacar que l’organització del Concert i la
Mostra cada cop també és molt més acurada. Aquest curs que ha estat diferent
també ens ha fet veure altres plantejaments d’espais i formats que han funcionat
molt bé.
3.1.3 Costos
Aquestes activitats dutes a terme durant el curs 2020/21, normalment no
comporten cap cost econòmic, així com tampoc cap cost de personal addicional
al que s’especifica a l’apartat de pressupost.
Escola Municipal de Música. Memòria 2021
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3.2

Col·laboracions i activitats obertes a la ciutadania

Son moltes les activitats i col·laboracions que es realitzen a l’Escola de Música
a fi de posar un marc musical a actes que realitzen diferents entitats i
associacions de la nostra població. Des de l’Escola es vol donar resposta a les
necessitats culturals del municipi. Col·laborar amb les diferents entitats i el teixit
associatiu del poble ens fa estar més present en la vida cultural del poble.
3.2.1 Descripció
Setmana de la lactància
Es va programar un taller musical per a nadons de 24 a 36 mesos. Una sessió
musical on mares, pares i nadons poden gaudir de la música conjuntament amb
els seus fills, en l’horari de 16 a 16.45 h. La sessió es va haver d’anul·lar per
nombre baix d’alumnes inscrits degut a la situació excepcional de la pandèmia.
Fira de Nadal: Cantada de nadales i Carassa
Aquest any la cantada i la Carassa per a la fira de Nadal no es va poder realitzar
per la situació excepcional de la pandèmia.
Cavalcada
El curs 2020-21 l’Escola Municipal de Música ha pogut tornar a participar de la
Cavalcada però només amb la Batucada. Per prudència es va valorar que el
camió amb la Banda era massa arriscat per la situació epidemiològica. La
Batucada va seguir tota la cavalcada donant un toc de música en directe.
Acte d’Homentatge a les 16 víctimes olesanes de l’Holocaust
El regidor de Cultura i de Memòria Històrica de l'Ajuntament, Xavier Rota, va
explicar que Olesa se sumava a la campanya de l'associació Amical de
Mauthausen “Sigues llum enmig de la foscor amb l'encesa d'una espelma per
cadascuna de les víctimes amb el compromís de recordar els nostres convilatans
que van patir la presó per defensar els valors de la llibertat”.
Tot seguit es va fer la lectura del “Manifest pel Dia Internacional de
Commemoració en memòria de les víctimes de l’Holocaust i de Prevenció de
Crims contra la humanitat”, elaborat per l’associació. L'escrit recull que al
novembre de 2005, l’Assemblea General de l’ONU va designar el 27 de gener,
data de l’alliberament del camp de concentració d’Auschwitz, com el dia
Internacional per recordar totes les víctimes de l’Holocaust i de la persecució nazi
i evitar presents i futurs genocidis. Aquest acte es va fer el dimecres dia 27 de
gener del 2021 a les 20h.
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Mentre es llegia un a un el nom de cada una de les 16 víctimes olesanes que
van patir l’horror dels camps de concentració amb una breu biografia de
cadascuna d’elles, un familiar o representant encenia una espelma que deixava
al costat de les llambordes Stolpersteine per homenatjar la seva memòria. Això
va ser acompanyar amb algunes melodies lentes i suaus interpretades per
Natàlia Crespo i Maria Egea a violí i piano.
Al finalitzar, després de les paraules del batlle de la vila es va interpretar El cant
del ocells a violí i piano amb absolut silenci respectuós per les víctimes.
Tonis
El curs 2020-21 no s’ha pogut celebrar la festa de Sant Antoni amb els
tradicionals tres tombs de la comitiva de carruatges, cavalls i animals per la
situació epidemiològica.
Jam session
L’Escola municipal de música ha fet una forta aposta per la creativitat des de ja
fa uns quants anys i un bon lloc on explorar-la i potenciar-la és en les Jam
session. Està pensat per alumnes de totes les edats, sobretot per als adults, però
des de l’àrea de secundària s’està treballant per motivar als alumnes i incentivarlos a participar en aquestes jam sessions treballant la improvisació i posada en
escena des de les sessions de classe.
Aquest curs s’ha limitat a l’àrea d’Educació Musical de Secundària i, degut a les
circumstàncies de la Covid, es va fer sense públic però retransmès en directe a
través de youtube accessible a les famílies i alumnes de l’escola.
Diada de Sant Jordi
Cada any l’Escola Municipal de Música participem a la Diada de St Jordi posant
música als tastets. Després de l’entrega de premis del concurs literari s’ inicien
les actuacions de diferents grups de l’Escola de Música.
Aquest dia, el 23 d’abril la gent del poble surt al carrer d’una forma massiva a
passejar, comprar la rosa i el llibre, a gaudir de l’entrega de premis del concurs
literari escolar, de la música i els tastets. L’amenització d’aquest últim acte
“tastets musicals” van a càrrec de l’Escola de Música, durant 3 hores els diferents
grups musicals com taller de veus, cor de primària, combos, cor AMPA,
orquestres, Jazz Band, etc. de l’escola acompanyen els tastets gastronòmics que
preparen la restauració de la població en la Diada.
Aquest any, per motius de pandèmia el format es va haver d’adaptar als protocols
pertinents.
Escola Municipal de Música. Memòria 2021
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Van haver actuacions de formacions de l’escola en diferents horaris i espais, a
més a més d’una paradeta on es feia propaganda de l’Escola davant de la
Biblioteca. A la parada, per la pantalla de l’ordinador anaven passant diferents
vídeos de l’Escola on es veia una mica la feina que es fa a l’Escola Municipal de
Música en diferents activitats. Molta gent parava a preguntar preus i es paraven
a observar la propaganda.
Aquestes són les diferents actuacions que es van fer al llarg de la Diada;
 17h Taller de Percussió – C/ Salvador Casas
 18:30h Orquestra de Corda – Al Lilà, darrere de la Biblioteca –
 19h Fanfara – C/ Salvador Casas –
 19:45h Quartet de Saxos - C/ Salvador Casas
 19:45h (aprox) Batucada, a l’escenari del Parc Municipal
 20:15 Tallers d’adults i JazzBand a l’escenari del Parc Municipal
(Cita prèvia Vivetix)
 Per altra banda, la Batucada clourà l’acte de lliurament de premis del
Concurs Literari a l’escenari del Parc Municipal cap allà les 19:45h.
 Finalment es durà a terme un concert per part del Taller d’Adults i la Jazz
Band de l’Escola a l’escenari del Parc Municipal de les 20:15h a les 21h
Per encàrrec de l’ajuntament (Departament de Comunicació) es varen fer uns
vídeos amb recomanacions de lectures pel dia de Sant Jordi, els encarregats
veaen ser dos professors de l’Escola.
Setmana Santa. Misteris. Processó del silenci
La cantada als misteris és un acte que per tradició es fa amb gent del poble. No
és un acte propi de l’escola. L’Escola de música sempre col·labora però aquesta
setmana Santa no s’ha pogut celebrar degut a la situació epidemiològica.
Mostra d’entitats
L’escola municipal de música sempre participa però no es va poder realitzar
degut a la excepcional situació sanitària.
Concerts residències d’avis Ntra Sra de Montserrat i Sta Oliva
Els concerts a les Residències d’avis son molt gratificants tant per al col·lectiu de
l’escola de música com pels avis. D’una banda es fa passar una bona estona als
avis i d’altra banda, els alumnes tenen un públic molt agraït per poder tocar amb
les diferents formacions. Normalment les formacions que participen son els
Tallers de guitarres, Taller de Vent i Taller d’acordions. Aquest curs, amb les
restriccions de les residències a causa de la pandèmia s’han hagut d’anul·lar
aquests concerts.
Bibliolilà
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Les responsables de la Biblioteca durant el mes de maig i juny organitzen
diferents activitats de diferents disciplines i cada curs ens demanen la nostra
col·laboració.
Aquest curs la col·laboració ha anat a càrrec dels combos joves de l’Escola.
Concert Cor Aubach
Durant el curs es busca almenys una data extra per fer un concert de la coral de
pares, per motivar-los, encara que col·laboren en molts dels concerts que fa
l’Escola. No s’ha pogut fer donada la situació epidemiològica.
Classe oberta Online de Sensibilització
El dissabte 22 de maig de 10.30 a 11h es va oferir una classe de sensibilització
online per edats entre 3 i 7 anys. Sis professores de Sensibilització varen
preparar una sessió on tots els nens i nenes podien participar des de les seves
cases a mode de portes obertes. Es va fer arribar la informació a les famílies a
través d’Ensenyament mitjançant el correu de les escoles. L’activitat estava molt
bé i els nens que es van connectar ho varen gaudir.

Cantaxics “El somriure de la princesa”
Cantaxics és la cantata infantil que fem la Zona 6, de la Catalunya central
d’ACEM. Aquesta és una activitat que normalment es fa a Manresa, però en
motiu del 50è de l’Escola Municipal d’Olesa, es va aprovar fer-la a La Passió
d’Olesa el maig del 2019.
La Cantata “El somriure de la princesa” és una obra inèdita per a ser interpretada
pels alumnes de sensibilització (fins a 8 anys).
Cada any l’ACEM (Associació Catalana d’Escoles de Música) encarrega una
cantata inèdita per a ser estrenada al CANTAXICS (trobada de corals infantils).
Es va haver d’anul·lar i posposar degut a la situació epidemiològica i cadascú la
va fer-la al seu Municipi el dia 6 de juny del 2021. Cal dir que aquesta Cantata
s’ha estrenat simultàniament a 11 localitats. Olesa i Abrera ens vàrem ajuntar
per donar-li més caliu i la vàrem portar a terme al teatre de La Passió tots plegats
aquest dia, a les 16.30h.
“El somriure de la princesa” inclou tot l’alumnat de Sensibilització de la nostra
escola, P3-P4-P5-M.Mov1-M.Moviment, uns 65 alumnes, excepcionalment
també els alumnes de primer d’Educació Musical Primària. Aquesta franja
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d’alumnat, l’any passat havien de fer la cantata perquè feien M.Mov2 i com que
va quedar penjada, aquest curs se’ls hi dona l’oportunitat de complir amb el
propòsit d’acabar-la cantant davant els pares i familiars.
El format de la cantata finalment és en versió vídeo on es graven els actors que
expliquen el conte, el grup instrumental i els nens que canten. Van participar en
la gravació del CD 40 alumnes de la coral de primària de l’EMM d’Olesa de
Montserrat.
Els alumnes de Sensibilització i d’EMP1 no poden ser a l’escenari, sinó que
veuen el concert des del públic, asseguts amb les seves famílies, per bombolles
familiars. També són convidats els alumnes que van enregistrar el CD del conte
de “El somriure de la princesa”
3.2.2 Resultats
La cantada de nadales
Anul·lada per la pandèmia
Fira de Nadal: Cantada de nadales i Carassa
Anul·lada per la pandèmia

Cavalcada
Els resultats són molt satisfactoris pel que fa a assistència de públic. Ha estat
molt motivador pels alumnes de Batucada. Han estat molt implicats en tot el
trajecte i es pot dir que no han parar de tocar en tot el recorregut. S’ha de tenir
en compte de cara el curs vinent pensar en la situació de la Batucada, per no
tenir un camió davant o darrera on la potència de l’equip de so que portés no fos
desorbitada.
Acte d’Homentatge a les 16 víctimes olesanes de l’Holocaust
Van assistir unes 40 persones aproximadament. L’acte era tancat per mesures
COVID. Només familiars dels 16 homenejats, autoritats, responsables de la
biblioteca i de ràdio Olesa i les dues professores que van fer la seva actuació.
Tonis
Anul·lada per la pandèmia.
Jam session
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La Jam Session va ser realitzada pels alumnes d’Educació Musical Secundària
a l’auditori. En total hi havia 50 alumnes i 5 professors entre dimarts i dimecres,
uns 25 cada dia. Es va retransmetre telemàticament en directe degut a la situació
epidemiològica. Es van comptabilitzar unes 25 connexions per dia
aproximadament.

Setmana Santa. Misteris. Processó del silenci
Anul·lada per la pandèmia.
Diada de Sant Jordi
Les agrupacions estaven per diferents espais del poble. Es van poder beneficiar
dels petits concerts unes 400 persones. Varen participar uns 53 alumnes i uns
10 professors.
Pel que fa als vídeos de recomanacions dels llibres, unes 100 persones van
veure aquestes recomanacions.
Mostra d’entitats
Anul·lada per la pandèmia.
Concerts residències d’avis Ntra Sra de Montserrat i Sta Oliva
Anul·lada per la pandèmia.
Bibliolilà
La quantitat de persones que van assistir a aquesta activitat van ser al voltant de
80 persones. I entre alumnes i professors uns 35.
Concert Cor Aubach
Anul·lada per la pandèmia
Classe oberta Online de Sensibilització
Van participar de l’activitat 8 professors i es va fer difusió a través de les escoles
però només van gaudir aquesta activitat 2 nens.
Cantaxics “El somriure de la princesa”
Escola Municipal de Música. Memòria 2021
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A cada Cantata s’edita un llibre amb un CD amb les cançons. El CD d’El somriure
de la princesa està enregistrat per alumnes de la nostra escola, tot pensat pel 50
aniversari. Això està reflectit a la memòria del curs passat.
Finalment s’ha estrenat no en format trobada, sinó una versió enregistrada a la
qual també han participat alumnes de l’EMMOM.
Van assistir unes 800 persones entre alumnes i públic. Cal a dir que aquest nou
format va ser molt agradable i motivador pels alumnes que es veien a la pantalla
perquè havien enregistrat les caçons i part del vídeo, però els d’alumnes de
sensibilització varen trobar a faltar poder pujar a l’escenari i ser els protagonistes.
3.2.3 Costos
Totes les activitats col·laboradores dutes a terme durant el curs 2020/21, no
comporten cap cost econòmic, així com tampoc cap cost de personal addicional
al que s’especifica a l’apartat de pressupost.
Excepte a la Cavalcada de Reis on hi ha les corresponents gratificacions pels
professors participants en aquesta activitat.
3.3 Activitats d’ordre intern
Aquestes activitats són programades com a un treball pedagògic, per a que tots
els alumnes puguin tenir la oportunitat de fer un concert individual o amb formació
del treball que es fa a l’aula. També forma part de l’aprenentatge global de la
formació i marca objectius en l’aprenentatge
3.3.1 Descripció
Va de concert!!! Individual, formacions
Una de les activitats més emblemàtiques que realitza l’Escola Municipal de
Música d’Olesa de Montserrat és el Va de concert!!
Un espai on els alumnes, amb el seu instrument, mostren els seus progressos
amb la interpretació de peces musicals davant d’un públic i on experimenten la
sensació del que significa el fet de pujar a un escenari.
Es tenen present les interpretacions dels alumnes de totes les edats i les
actuacions siguin tant individuals com col·lectives.
Durant una setmana amb tres sessions al dia fan un concert tots els alumnes de
l’escola que fan algun instrument i estan implicats tots els 22 professors.
Degut a la pandèmia aquest curs es realitzen sense públic i amb especial atenció
a l’aforament pel que fa tant als professors com a l’alumnat.
Això determina la retransmissió en directe a través de youtube per gaudi de les
famílies i públic en general.
Xic session i move session
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Ja fa uns cursos que es va engegar el projecte “xic session” on es va voler iniciar
als alumnes d’Educació musical primària en les jam session mitjançant els
instruments d’Orff i els seus propis instruments. El curs 2019-20 curs es va
crear un projecte nou que inclou el moviment i que hem anomenat Move session.
Tant la Xic Session com la Move session són activitats per fomentar la
improvisació entre l’alumnat de primària. Aquest curs 2020- 21 s’ha volgut donar
continuïtat a aquestes activitats. Es treballa a partir de moviment, veu, lletra,
creació... i en general, és una activitat que els agrada molt realitzar.
La Xic session estava programada pel segon quadrimestre i no s’ha pogut dur a
terme per la situació de confinament.
Classe oberta- Taller Musicoteràpia
Ha sigut una classe conjunta amb les famílies. La pretensió era fer una classe
diferent i divertida. S’ha partit d’una obra musical amb percussió corporal que
s’havia anat treballant durant el curs, fent tots els moviments alumnes i familiars
junts sense la música. Després ja s’ha treballat amb l’audio. La disposició ha
estat tothom al pati de butaques de l’Auditori en cadires individuals agrupats per
famílies i la professora Maria Egea a l’escenari guiant els moviments.
El resultat ha estat una bona sessió musical familiar on els alumnes amb NEE i
els seus familiars han passat una bona estona junts creant cohesió.
Concurs de composició
Des del curs 1995-1996 l’Escola Municipal de Música d’Olesa de Montserrat
organitza cada any de la mà de l’Associació de Mares i Pares dels Alumnes
(AMPA) un concurs de composició de peces musicals entre alumnes de l’escola
de Música. Hi ha tres categories i tres premis per a cada categoria, fent menció
també dels finalistes. Les obres guanyadores son interpretades per els
professors i professores de l’Escola darrerament els alumnes de secundària fan
obres en petits conjunts i la presenten tocant ells mateixos. El concurs de
Composició és una eina més per fomentar la creativitat entre alumnes.
Aquest curs amb la situació epidemiològica no s’ha pogut portar a terme el
concurs amb tota l’escola però si es va fer un treball a l’àrea de secundària. Una
activitat de creació de caràcter transdisciplinar on expressions com el moviment,
vídeo, poesia, fotografia i música van acollir la creativitat del alumnat.
Es van mostrar els resultats online, a través de una sessió youtube en directe on
es van convidar a pares i famílies.
Es van valorar, seleccionar i premiar els millors treballs a través de la participació
des de l’aplicació Mentimeter d’alumnes i professors.
Escola Municipal de Música. Memòria 2021
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4.3.2 Resultats
Va de concert!!! Individual, formacions
Degut a la COVID, els Va de concerts es van fer sense públic a excepció
d’alumnes i professors de l’escola. Per aquest motiu es van emetre a través de
la plataforma youtube en directe per tal que en poguessin gaudir familiars i
amics.
Van participar 170 alumnes i 22 professors. Es van comptabilitzar un total de
3640 visualitzacions, el que dona un total de 240/250 beneficiaris per concert.
Xic session i move session
Anul·lada per la pandèmia.
Classe oberta- Taller Musicoteràpia
Han participat de l’activitat 6 alumnes, 2 professores i 11 familiars d’aquests
alumnes.
Els pares han fet comentaris de satisfacció, de diversió i en definitiva ha sigut
una bona manera d’acomiadar aquest curs 2020-2021 tan atípic.

Concurs de composició
En aquesta activitat aquest curs han participat els alumnes d’educació musical
secundària i el resultat va ser molt motivador per a aquests alumnes.
3.3.2 Costos
Totes les activitats dutes a terme durant el curs 2020/21, no comporten cap cost
econòmic, així com tampoc cap cost de personal addicional al que s’especifica a
l’apartat de pressupost.
3.4 Trobades i activitats musicals fora d’Olesa
Durant el curs, el professorat de l’Escola Municipal de Música d’Olesa de
Montserrat participa i organitza diferents trobades instrumentals i vocals per tal
de que els alumnes es puguin relacionar amb alumnes d’altres Escoles de
Música, tenint un repertori en comú per fer un concert en un lloc determinat. El
resultat és molt enriquidor per a tothom. Algunes de les trobades ja han passat
a ser habituals. Moltes són organitzades per l’Associació d’Escoles de Música de
Catalunya (ACEM), d’altres per altres entitats o Escoles. Aquest curs 2020-21
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s’han hagut d’anul·lar algunes trobades habituals, d’altres s’han fet amb formats
telemàtics i d’altres ni tan sols s’han programat degut a la situació
epidemiològica.
3.4.1 Descripció
Concert Grup de Saxos a la Fira Gastronòmica Els Porrons d’Abrera
El grup de saxos està format per 6 alumnes de l’Escola de Música d’Olesa, 1 de
l’Escola d’Abrera i el seu professor. Han ofert un concert d’uns 35 minuts de
durada aproximada l’escenari del Parc de can Morral d’Abrera emmarcat dintre
de la Fira Gastronòmica Els Porrons. L’activitat ha estat el 28 de setembre a les
12h del migdia. Ha hagut unes 50 persones de públic.
Concert Sala piano
Aquest concert està dedicat als pianistes, és un concert emblemàtic, pel lloc i
l’entorn i la qualitat del concert. Cada any es busca fer un format diferent i està
ubicat a la masia de la Garriga de Castelladral.
Al Sala Piano d’aquest any s’ha hagut de fer de forma virtual. Es van enregistrar
a l’escola de música els temes triats amb equip de so i imatge de la pròpia escola
de música.
Es van enviar els enregistraments i des de l’organització del Sala Piano es varen
fer uns muntatges de les cançons barrejades amb imatges del lloc on sempre
s’ha celebrat el Sala Piano: la masia de la Garriga de Castelladral.
Des de l’escola municipal de música d’Olesa de Montserrat s’ha participat amb
5 treballs de 5 alumnes.
L’enllaç que ens ha fet arribar l’ACEM on poder visualitzar el muntatge final amb
les interpretacions de les alumnes de l’escola que hi van participar.
https://www.youtube.com/watch?v=IbjTK3IC9VQ
Al canal de Youtube de l’ACEM es poden visualitzar dos muntatges més amb la
participació dels i les alumnes de la resta d’escola participants. L’enllaç és el
següent:
https://www.youtube.com/channel/UCDY15Qg4xCu1xFXwg5fsYqw
Ha estat una experiència diferent però alhora enriquidora. Una forma diferent que
ha permès que aquesta activitat es continuï fent.
Trobada de guitarres
La trobada de guitarres de la Catalunya Central de l’ACEM aglutina alumnes de
guitarres clàssiques de diferents Escoles. En aquesta festa de la guitarra hi ha
concursos de conjunts infantils de guitarres, tallers i altres activitats a més a més
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del concert. Aquesta trobada ha estat posposada pel curs següent donada la
situació epidemiològica.
JOSPAG
És una activitat on els alumnes de corda que encara estan fent nivell elemental
poden tocar amb alumnes de grau professional tocant obres importants del
repertori orquestral (Beethoven, Schubert,...) No s’ha pogut fer degut a la situació
epidemiològica.
3.4.2 Resultats
Concert Grup de Saxos a la Fira Gastronòmica Els Porrons d’Abrera
L’activitat ha estat molt satisfactòria, tant per al públic que ha assistit com pels
participants, ja que han estat molt motivats.
Concert Sala piano
Van participar 6 alumnes de l’Escola i 3 professors, hi ha hagut unes 200
visualitzacions dels vídeos que es van enregistrar.
Trobada de guitarres
Anul·lada per la pandèmia.
JOSPAG
Anul·lada per la pandèmia
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3.4.3 Costos
Totes les activitats dutes a terme durant el curs 2020/21, no comporten cap cost
econòmic, així com tampoc cap cost de personal addicional al que s’especifica a
l’apartat de pressupost.
3.5 Activitats Catàleg de l’Ajuntament
L’Escola Municipal de Música participa en activitats que promouen la música per
arribar a més població d’alguna manera. Dins del Catàleg d’activitats de
l’Ajuntament tenim tres activitats: “Cantata escoles de primària”, “Coneguem un
instrument” i “Música per als més petits amb pares i mares”. Una de les més
emblemàtiques és la cantata que es fa conjuntament amb les escoles de
primària. Aquest curs 2020-21, la cantata de les escoles no estava prevista degut
a la situació epidemiològica però si hem pogut realitzar les altres dues controlant
una mica els aforaments. Les classes per als mes petits amb pares i mares, es
varen fer sense pares i mares.
3.5.1 Descripció
Cantata escoles de Primària
És una activitat que està programada dins el catàleg d’activitats de l’Ajuntament.
És una Cantata que organitza l’Escola de Música i s’hi apunten les diferents
escoles d’Olesa. Aquest curs no estava prevista excepcionalment degut a la
situació epidemiològica.
Coneguem un instrument
Ja fa alguns cursos que l’escola Municipal de Música d’Olesa de Montserrat, de
la mà dels seus professors i professores, presenten els instruments que
s’ensenyen a l’escola de música. Aquest any s’ha presentat el Trombó, el
Bombardí, el Fiscorn, la Tuba, el Contrabaix, la Flauta travessera, la Trompa i el
Baix elèctric a càrrec dels professors de les especialitats corresponents de
l’Escola Municipal de Música. Coneguem un instrument vol donar a conèixer
aspectes teòrics, tècnics i organològics als alumnes de primària de les escoles
del municipi així com l’audició dels diferents estils que pot oferir l’instrument. Els
tallers tenen una durada aproximada d’uns 45 minuts. A petició dels
responsables de música dels centres, es pot elaborar una fitxa amb els aspectes
destacats del taller per a poder preparar millor l’activitat des de les escoles.
L’objectiu és apropar i fer conèixer als alumnes un instrument musical, descobrir
vivencialment les qualitats del so.
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Música per als més petits amb pares i mares
Són tallers d’aula que es realitzen a cada centre escolar amb el grup classe. Els
duen a terme professors/es de l’Escola Municipal de Música. Es treballa a partir
de la cançó, l’audició, el moviment, el conte i instruments de petita percussió,
utilitzant diferents tipus de suports visuals: titelles, caixes, cintes, dibuixos,
plomes, mocadors… També es treballa la relaxació tant estàtica com en
moviment.
Habitualment el taller es planteja amb l’assistència de mares i pares com a
acompanyants però enguany i degut a les mesures relatives a la pandèmia per
Covid-19 queda restringit a infants i docents exclusivament. Donada aquesta
situació, es demana a les escoles que elaborin documentació gràfica per a fer
arribar posteriorment a les famílies i poder fer-les partícips de l’activitat.
La durada del taller és d’uns 40 minuts aproximadament.
Els objectius són tenir una experiència musical, amb la finalitat d’obrir una porta
cap a la sensibilització musical dels infants, descobrir instruments i objectes varis
que ajudaran a fer cançons i jocs, i potenciar activitats que afavoreix una major
interrelació entre els centres escolars, les famílies i l’Escola Municipal de Música,
en el marc de la col·laboració en una activitat lúdica i cultural.
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3.5.2 Resultats
Cantata escoles de primària
No previst excepcionalment aquest curs 2020-21 degut a la situació
epidemiològica.
Coneguem un instrument
Aquest curs han participat 5 professors degut a que hem hagut de fer més grups
amb menys nombre d’alumnes degut a la pandèmia. Van gaudir d’aquesta
activitat aproximadament uns 210 alumnes entre les diferents escoles inscrites.
Música per als més petits amb pares i mares
En aquesta activitat han participat 2 professors i 94 alumnes, excepcionalment
sense pares i mares. Tot l’alumnat de P3 de les escoles Ferrà i Esteva (3 línies),
escola Montserrat (1 línia) i escola Puigventós (2 línies). Les escoles ens han
rebut amb els braços oberts i han estat molt agraïdes per les sessions.
Demanen que aquestes activitats segueixin tenint continuïtat.
3.5.3 Costos
Totes les activitats dutes a terme durant el curs 2020/21, no comporten cap cost
econòmic, així com tampoc cap cost de personal addicional al que s’especifica a
l’apartat de pressupost.
3.6 Calaix de música
3.6.1 Descripció
Aquest curs comença arrossegant la pandèmia del Covid-19. L’escola de música
està treballant per adoptar unes bones mesures de prevenció i garantir la
convivència i aprenentatge musical. A les sessions, els responsables de les
àrees de Sensibilització, EMP, EMS, Formacions i Musicoteràpia expliquen com
es plantegen i com es duen a terme aquestes classes. Entremig s’ha incorporat
una sessió de les mesures COVID referent al Comunicat de l’ACEM en relació a
la pròrroga de les noves mesures que afecten a les escoles de música.
Avançat el curs les sessions fan referència a algunes activitats modificades per
la pandèmia: Va de Concert!!! sense públic, CANTAXICS 2020/2021 edició
enregistrada i 47a MOSTRA MUSICAL.
També es dedica alguna sessió a les preinscripcions del mes de maig i a la
valoració d’aquest curs atípic.
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3.6.2 Resultats
Han estat 11 sessions programes radiofònics que han facilitat als oients poder
conèixer les diferents etapes de l’Escola i tot el seu recorregut.
3.6.3 Costos
Totes les activitats dutes a terme durant el curs 2020/21, no comporten cap cost
econòmic, així com tampoc cap cost de personal addicional al que s’especifica a
l’apartat de pressupost.
3.7 Cursos de curta durada
Els cursos de curta durada que s’imparteixen a l’Escola Municipal de Música són:
taller de lactància, taller de Fanfara, taller de música tradicional, taller de guitarra
acompanyament, taller d’ukelele i taller de nadons. Aquest curs s’ha incorporat
el taller de Musicoteràpia Emocional.
3.7.1 Descripció
TCD de Nadons
El taller de curta durada de Nadons: ha hagut molta participació de famílies, els
grups tots plens, fins i tot hem hagut de fer un segon grup de P0 per a poder
donar cabuda a tots els nadons que s’han inscrit. S’han pogut fer quatre
sessions.
TCD d’Ukelele
El taller de curta durada d’Ukelele van participar un total de 12 alumnes
organitzats en dos torns de quatre sessions.
TCD Musicoteràpia emocional:
S’han fet 4 sessions per connectar amb la música ja que els temps que estem
vivint fa que sigui necessari cercar un espai on gestionar les pròpies emocions i
poder-les compartit.
3.7.2 Resultats
TCD de Nadons
Van poder gaudir l’activitat 20 alumnes
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TCD d’Ukelele
Van poder gaudir l’activitat 12 alumnes
TCD Musicoteràpia emocional:
Van poder gaudir l’activitat 4 alumnes
3.7.3 Costos
Totes les activitats dutes a terme durant el curs 2020/21, no comporten cap cost
econòmic, així com tampoc cap cost de personal addicional al que s’especifica a
l’apartat de pressupost.
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4. Annexos
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4.1 Pla d’estudis
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