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CURS 2019-20 
 
OBJECTIUS DE L’ACTIVITAT 
 
 Apropar als escolars de Parets del Vallès entre l’etapa infantil i primària a la 

música com a formació cultural i personal. 
 
 Donar a conèixer l’Escola Municipal de Música com a centre formador en el 

nivell elemental d’estudis musicals al nostre poble. 
 
 Potenciar l’escolta de la música en directe i la participació activa dels oients 

en les audicions. 
 
 Col·laborar amb els especialistes de música dels centres de primària en la 

seva tasca de formació musical. 
 
 
CONTINGUTS 
 
Les audicions es centraran en diferents propostes segons els oients a qui van 
adreçades. 
 
 

NIVELL NÚM. 
SESSIONS 

DURADA 
SESSIÓ CONTINGUTS 

PRIMÀRIA 6è  3 45 min. “Música i cinema” 

PRIMÀRIA 4t  3 45 min. “Música i cinema” 

PRIMÀRIA 2n 3 35 min. “La venedora d’emocions” 

PARVULARI – 5 3 35 min. “La venedora d’emocions” 
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CALENDARI D’ACTUACIONS 
 
 
 

PRIMÀRIA 6è GENER 15.30 h 

PRIMÀRIA 4t FEBRER 15.30 h 

PRIMÀRIA 2n FEBRER-MARÇ 15.30 h 

PARVULARI – 5 MARÇ-ABRIL 15.30 h 

 
 
 
 

 Totes les actuacions es realitzaran de manera compartida entre els diferents 
centres segons les ratios d’alumnes per tal d’optimitzar la capacitat de 
l’auditori de l’Escola de Música. 

 
 Els centres que estiguin lluny de l’Escola de Música disposaran de transport 

pels alumnes més petits. Per a més informació truqueu al Servei d’Educació 
de l’Ajuntament (93 573 88 88) 

 
 Totes les audicions s’acompanyaran d’una guia didàctica, que es lliurarà a 

tots els centres, com a màxim, un mes abans de l’audició. 
 
 Pel bon funcionament de les audicions, és recomanable que els 

especialistes segueixin les pautes indicades en les guies didàctiques, sobre 
tot en lo referent a la participació dels alumnes, per tal de que desprès puguin 
gaudir d’una audició interactiva. 

 
 Per qualsevol aclariment o comentari, podeu trucar a l’Escola Municipal de 

Música  93 562 40 02 (de 17 a 21h) i demanar per Jordi Azagra, o bé enviar-
ho per correu electrònic a escola.musica@parets.cat 
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“MÚSICA l CINEMA” 
(audició per a 4t i 6è de primària) 
 
SINOPSI 
 
 
T’imagines com seria veure una pel·lícula sense música? 
 
La relació que existeix entre el cinema i la música data, pràcticament, des de la 
creació del Setè Art. Les primeres cintes exhibides no tenien àudio, i correspon 
al que es coneix com a “cinema mut”. No obstant això, eren acompanyades per 
un músic que tocava el piano a la sala, per recolzar el desenvolupament de 
l’acció.  
 
La connexió que existeix entre la música i les imatges es dona a través de les 
sensacions que ens provoca cadascuna d’elles per si mateixa i, per suposat, 
per la combinació entre ambdues.  
 
 
Cecília Burguera - violí 
Alba Bru  - flauta travessera 
Javi Herrera  - bateria 
Jordi Azagra  - piano i arranjaments 
Montse Navarro - narradora 
 
 
 
“LA VENEDORA D’EMOCIONS” 
(audició per a P-5 i 2n de primària) 
 
SINOPSI 
 
De vegades és difícil expressar les nostres emocions i, en aquest sentit, la 
música és una molt bona eina per canalitzar-les i donar-hi sortida. A través de 
diferents cançons, la venedora d’emocions ensenyarà als nostres alumnes com 
fer-ho. 
 
 
Alba Bru  - veu 
Montse Navarro - veu i narració 
Javi Herrera  - bateria 
Jordi Azagra  - piano 
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Curs  2019-20 
 
RATIOS D’ALUMNES PER CENTRES 
 P-5 2n 4t 6è 

LLUÍS PIQUER 48 48 43 50 

PAU VILA 49 52 47 47 

ACESCO 18 26 23 26 

Ntra. Sra. MONTSERRAT 44 51 51 51 

POMPEU FABRA 25 25 21 26 

VILA PARIETES 22 19 23 46 

                               Totals 206 221 208 246 

 
DISTRIBUCIÓ DE CENTRES PER NOMBRE D’ALUMNES 
 

NIVELL CENTRES DIA HORA 

Lluís Piquer 
ACESCO 

9 de gener 15.30h 

Pau Vila  
Ntra. Sra. De Montserrat 

16 de gener 15.30h 6è 

Pompeu Fabra 
Vila Parietes 

23 de gener 15.30h 

Lluís Piquer 
ACESCO 

30 de gener 15.30h 

Pau Vila 
Vila Parietes 

6 de febrer 15.30h 4t 

Ntra. Sra. De Montserrat 
Pompeu Fabra 

13 de febrer 15.30h 

Lluís Piquer 
ACESCO 

27 de febrer 15.30h 

Pau Vila 
Vila Parietes 

5 de març 15.30h 2n 

Ntra. Sra. De Montserrat 
Pompeu Fabra 

12 de març 15.30h 

Lluís Piquer  
Vila Parietes 

19 de març 15.30h 

Ntra. Sra. De Montserrat 
ACESCO 

26 de març 15.30h P-5 

Pau Vila 
Pompeu Fabra 

2 d’abril 15.30h 

 


