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notícies acem
PARLEM DE...
Des de l’ACEM inaugurem una nova activitat que es va 
presentar a l’assemblea general del març. Es tracta de 
sessions temàtiques per a membres dels equips directius 
de les nostres escoles.

L’objectiu de la proposta és crear un espai per compartir 
experiències i punts de vista sobre una temàtica concreta 
amb membres d’altres equips directius.

Les sessions començaran amb l’exposició d’un expert 
o la presentació de casos concrets a tall d’ exemple i, a 
continuació, es plantejarà un debat obert entre tots els 
assistents.

El tema proposat per la primera sessió és “Les hores 
no lectives, distribució del temps i tasques del 
professorat”. Si voleu proposar altres temes per tractar 
en properes sessions, podeu fer-ho a comunicacio@acem.
cat.

Per venir al “Parlem de...” només cal omplir el formulari 
d’inscripció que trobareu a www.acem.cat (la inscripció és 
gratuïta)

Us convidem a participar-hi!

>

Les hores no lectives 
distribució del temps i tasques del professorat

SESSIONS TEMÀTIQUES PER A MEMBRES D’EQUIPS DIRECTIUS DE LES ESCOLES ACEM

parlem 
    de...

Inscripció GRATUÏTA (Socis ACEM) 

Cal inscriure’s per reservar plaça 

omplint el formulari que trobareu a:

www.acem.cat

de 10:00 a 12:30

dijous

8
juliol 2010

1

a la seu de l’Acem

Av.drassanes, 3 (08001 BCN)on

09:30  Café 

10:00  Presentació

           Exposició de 4 exemples

11:00  Debat obert, experiències

12:00  Conclusions

12:30  Finalitzaciópr
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formació acem

Dansa per a tothom 
A càrrec de Glòria Sardà

Data: Del 29 de juny al 2 de juliol 
Horari: De 10h a 14h
Lloc: Centre Municipal d’Expressió - Escola de Música de Sant Celoni 
(zona1)
Preu: 95€    (socis acem 70€)

Projecte Sant Andreu Jazz Band, 
una nova manera d’aprendre?
A càrrec de Joan Chamorro

Data: 5 i 6  de juliol 
Horari: De 10h a 11.30h i de 12h a 1.30h
Lloc: Escola Municipal de Música de Sant Andreu de Barcelona (zona3)
Preu: 40€  (socis acem 25€) 

Introducció al repertori de música tradicional
A càrrec de Marcel Casellas

Data: Del 5 al 9 de juliol
Horari: De 10h a 14h
Lloc: Conservatori Municipal de Música de Manresa (zona6)
Preu: 115€    (socis acem 90€)

Grups instrumentals a l’escola de música
A càrrec d’Antoni Miralpeix

Data: Del 12 al 16 de juliol
Horari: De 10h a 14h
Lloc: Conservatori de Música Isaac Albéniz de la Diputació deGirona 
(zona2)
Preu: 115€    (socis acem 90€)

Tocar, improvisar i crear 
A càrrec de Wolfgang Hartmann

Data: Del 25 al 27 d’octubre 
Horari: De 9.30h a 14.30h
Lloc: Escola de Música de l’Orfeó Lleidetà (Zona4)
Preu: 95€    (socis acem 70€)

L’ACEM demanarà el reconeixement com activitats de formació permanent per part del 
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya dels cursos de més de 15 hores.

Cursos de formació 2010

Aquests són els cursos de l’ACEM per 
aquest estiu-tardor.

Informació més detallada en aquest link 
o a www.acem.cat

 OBERTAINSCRIPCIÓawww.acem.cat

http://www.acem.cat/pdf/FORMACIO/Formaci0ACEM2010.pdf
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altres notícies
La cantata escènica “Et regalaré totes les estrelles del cel”, 
reuneix 2.000 persones al teatre La Llotja de Lleida 
L’Escola de Música de l’Orfeó Lleidatà (EMOL) i Unicef van reunir 2.000 
persones al teatre La Llotja de Lleida el passat 17 d’abril en la cantata 
escènica “Et regalaré totes les estrelles del cel”, una espectacular producció 
de l’EMOL i Unicef.

Es tracta de la producció més ambiciosa que l’Orfeó ha fet mai adreçada 
al públic familiar, amb una posada en escena espectacular, en la que van 
participar 350 nens i nenes de diferents escoles de Lleida.  I a més, es dóna 
el cas que és la primera producció lleidatana que s’estrena a la Llotja.

UNICEF i l’Escola de música de l’Orfeó Lleidatà van celebrar així el 20è 
aniversari de la Convenció sobre els Drets dels Infants amb la producció 
d’aquesta cantata escènica en la qual hi van participar cantaires de les 
terres de Lleida d’entre 6 i 12 anys. 

Posteriorment a la seva estrena a Lleida la cantata es posa a la disposició 
d’altres productors per poder exportar-la a teatres de les principals ciutats 
catalanes.

Les dues representacions van tenir lloc a les 18.00 i a les 20.00 hores del 
dia 17 d’abril i a més es va crear una fila zero. En total es van recaptar 
10.000 euros a benefici d’Unicef, per a la realització dels diferents projectes 
que realitza a favor dels drets dels infants. Projectes com ara “Gotes per al 
Níger” que treballa per potabilitzar aigua al Níger o accions humanitàries i 
d’emergència.

“Et regalaré totes les estrelles del cel” és una màgica història d’amistat i 
solidaritat. L’Uriel, un infant de qualsevol racó del món, va descobrint de 
la mà de l’Estel Polar, la Lluna i altres personatges, els drets dels infants i, 
alhora, diferents realitats  que viuen els nens i nenes d’arreu.

XXXI Festival de Dansa de Castelldefels 
4 de juny: “Maria Pagés i Sidi Larbi” presenten “Dunas”
11 de juny: Companyia Tapeplas presenta “Èpic”
2 de juliol: Compañía Antonio Gades presenta “Carmen”
9 de juliol: Compañía Búbulus presenta “Quartet”

Més Informació: 
http://www.castelldefels.org/ca/doc_generica.asp?dogid=1690

>

>

Un moment de la cantata “Et regalaré totes les estrelles del cel”, Lleida 17 d’abril 2010
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Plaça de professor de flauta travessera
L’Escola de Música  El Morell està buscant per al curs 2010-11 un professor/a 
de flauta travessera amb titulació superior per a treballar a temps parcial.

Es tracta d’una escola de nivell elemental que treballa 
també amb adults. L’escola està situada a deu minuts 
de Tarragona.

Més informació: 
musicamorell@tarragonès.org o 977.84.21.88

Plaça de professor de flauta travessera
Es busca professor/a de flauta travessera per impartir classes individuals 
i col•lectives a nivell elemental i nivell mitjà, així com també de conjunt 
instrumental.

El requisit és estar en possessió del Títol de Superior de Flauta. És una 
substitució per una baixa per maternitat a cobrir a partir del mes de setembre/
octubre (durant 4 mesos). El número d’hores de classe són 20h lectives i 
4h de no lectives. El sou aproximadament  serà d’uns 1200€ bruts al mes.

Les persones que estigueu interessades podeu enviar el vostre currículum 
fins el dia 21 de Maig de 2010 per correu electrònic, correu ordinari, 
sol•licitant una entrevista o trucant a l’escola

Més informació:
escolademusica@santsadurní.cat / 93 891 0815

Subvenció per projectes d’edició discogràfica i videogràfica 
de produccions musicals 
La Generalitat de Catalunya convoca nous ajuts pel 2010 per subvencionar 
projectes d’edició discogràfica i videogràfica de produccions musicals 
d’especial interès cultural. El termini de presentació finalitza el 30 de 
setembre de 2010.

Per a més informació i sol•licituds: 
http://tiny.cc/kp7m8

> >

>

altres notícies
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formació per professors i equips directius

Curs de formació per directius: 
Gestió d’Escoles Municipals de Música

Diputació de Barcelona

Dates: 13 i 14 de juliol i 6 d’octubre de 2010 de 9.30h a 13.30h i de 15h a 19h

LLoc: Recinte Escola Industrial

Període d’inscripció: Del 8 de juny al 6 de juliol de 2010

Places: 20

Docent: Daniel Poch

Presentació dels continguts:

- Coneixement i pràctica dels moments que implica tot canvi en una 
organització.

- Coneixement dels estils de lideratge i aplicació a cada sistema 
organitzatiu.

Objectius:

- Situar als directius respecte a què suposa un procés de canvi.

-Compartir eines de gestió amb els directius per liderar processos de 
canvi amb solvència.

 - Ajudar a desenvolupar capacitats personals i habilitats directives 
adequades a la gestió del canvi aplicades a cada context organitzatiu.

 - Valorar l’aplicabilitat, de les eines i recursos compartits en el curs, al 
context de cadascú. 

Metodologia:

Sessions en gran grup on es comparteixi coneixements i treball en 
petits grups a partir d’exercicis pràctics.

El curs es planificarà en dues fases: 

Una primera fase, en dues sessions (13 i 14 de juliol),  on es 
comparteixen els coneixements i eines de coaching aplicades a la 
dinàmica de grups. 

Una segona fase, en una sessió (6 d’octubre), a on es pugui valorar 
l’aplicació de les eines i recursos a cada escola i a cada sistema 
de servei.

Més informació: 
http://www.diba.cat/cjs/jornada.asp?id=947
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Taules rodones al voltant de l’educació musical

Consell Català de la Música

El Consell Català de la Música ha organitzat tres taules rodones al voltant 
de la creació musical en el marc del 25è Cicle de Música del segle XX-XXI 
que organitza la Fundació de Música Contemporània al llarg dels mesos de 
maig i juny. Les sessions comptaran amb la participació de compositors i 
especialistes en art contemporani.

“La formació del compositor: Academiscisme i innovació a l’escola.”

Moderador: Albert Sardà.

Participen: Xosé Aviñoa, Albert Llanas, Carles Guinovart i Ignasi Adiego.

31 de maig a les 18:00h

“Òpera contemporània i expressió musical.”

Moderador: Armad Grèbol.

Participen: Josep Soler, Antoni Rumbau, Agustí Charles i Enric Ferrer.

4 de juny a les 18:00h

Entrada gratuïta.

Lloc:  Facultat de Geografia i Història de la UB 

 Aula 216, 2n pis - c/ Montalegre, 6

Més Informació:
http://www.ccmusica.org/noticies/?&amplia=354

FESTCAT 2010

Centre de Promoció i Cultura Popular Catalana de la Generalitat de 
Catalunya

S’ha obert el període d’inscripcions  a les quatre escoles d’estiu de 
cultura popular que es celebraran el proper mes de juliol a diferents 
poblacions: Llívia (escola de la festa), Esterri d’Àneu (escola de dansa 
tradicional), Horta de St. Joan (escola de jocs tradicionals) i Torroella de 
Montgrí  (escola de música 
tradicional)

El programa incorpora, 
entre d’altres novetats, un 
augment d’oferta formativa, 
internacionalització en el 
programa d’espectacles 
i un conjunt d’activitats 
enfocades a l’anàlisi de 
les potencialitats que 
ofereix la cultura popular 
en el tractament de la 
interculturalitat.

El termini d’inscripcions 
finalitza el 30 de juny.

Més informació:  
www.escolesfestcat.cat

2010
ESCOLES D’ESTIU 
DE CULTURA POPULAR
www.escolesfestcat.cat

NATURA · ARTS VISUALS · BALL I DANSA · CIRC · CUINA   
ARTESANIA · LITERATURA ORAL · TEATRE · MÚSICA · JOCS 
NOVES TECNOLOGIES · OFICIS

Llívia, Esterri d’Àneu, Horta de
Sant Joan, Torroella de Montgrí
Juliol de 2010

formació per professors i equips directius
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    Curs de construcció d’instruments de percussió 
Escola d´ Expressio i Psicomotricitat Carme Aymerich

Curs a càrrec de Pedro Hidalgo.

Del 12 al 16 de juliol (matins)

Proporcionar uns coneixements 
bàsics i pràctics per a la creació 
i construcció d’instruments de 
percussió, com ara el caixó 
flamenc, la canya o els sonalls, 
i treballar l’habilitat manual i la 
imaginació. Experimentar amb 
les sonoritats dels diferents 
materials que tinguin a l’abast, 
conèixer el món de la percussió 
a través d’instruments que s’han 
fet ells mateixos, interpretant 
patrons rítmics, de diferents estils musicals. Formar un grup de compàs, 
amb els instruments fets al taller i d’altres que hi afegirem. 

Més informació: 
http://www.bcn.es/imeb/expressio/

formació per professors i equips directius

Màsterclass amb els violinistes Mike Barnett i Alex Hargreaves

Música Transversal  

Dirigit a músics de corda que vulguin ampliar recursos jazzístics i aprofitar 
l’oportunitat de conèixer dos grans talents del violí jazz provinents dels EUA. 
Després de la classe es farà un concert.

Masterclass: 20h a 21h30 ( a les 22h concert)

Preu:  30€ alumnes actius (inclou entrada concert) 

  12€ alumnes oients (inclou entrada concert) 

  5€ entrada al concert 

Data i lloc: dilluns 24 de maig al Bar Arena - C/ Cabassa 4 - Barcelona

Més informació i inscripcions: 
www.musicatransversal.com

Curs Internacional d’Orquestra de Guitarres i Masterclasses al Centre 
Cultural Espelt

Associació cultural de l’Espelt (Barcelona)

El Curs començarà el dia 1 de juliol i finalitzarà el dia 4, comptant amb la 
presència com a professor del ja conegut guitarrista DAVID MURGADAS. 
Impartirà les classes d’orquestra i les masterclasses de guitarra,  instruments 
antics de corda polsada i música de cambra.

Durant el Curs es realitzaran tres concerts: el dia 1 Concert inaugural per 
David Murgadas (tiorba i guitarra barroca) i els dies 3 i 4 concert del Curs 
dels alumnes de l’Orquestra al Teatre de l’Espelt i al Teatre d’Òdena.

Per formalitzar la inscripció, envieu correu a ciog2010@gmail.com
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    VIII Tallers Musicals d’Avinyó 
Associació d’amics de la música d’Avinyó

Com cada estiu des de fa 8 anys, el mes de juliol transforma el poble 
d’AVINYÓ (Bages) en un espai d’aprenentatge i convivència a l’entorn de 
la música.

Aquest any serà de l’11 al 31 de juliol. De l’àmplia oferta proposada, 
destaquem els següents cursos que pensem que poden ser d’interès pel 
professorat de les escoles associades:

- El moviment corporal com a mitjà pedagògic

- Rítmica i Gerontologia

- Tècniques de composició i arranjaments

- Rítmica amb tambors “Sound Shapes”

- El retorn de la improvisació: el futur de la música clàssica. 
L’expresssió lliure de la nostra veu interior – un viatge junts cap al 
descobriment.

Properament trobareu tota la informació i la butlleta d’inscripció a:  
http://www.tallersmusicalsavinyo.com

Mentrestant podeu consultar el programa 
amb informació més detallada de cada curs 
al pdf que trobareu en aquest link. 

formació per professors i equips directius

http://www.acem.cat/pdf/FORMACIO/TMAvinyo.pdf
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activitats per alumnes i escoles

X Colonies Musicals Fusta en Familia a Pontons: del 5 al 10 de juliol

Escola i Conservatori de Música de la Diputació de Tarragona

Poden participar en aquestes X Colònies Musicals, “Fusta enfamília”, tots 
els alumnes de Conservatoris i Escoles de Música que estiguin realitzant els 
estudis de Nivell Elemental i Grau Professional. Serà indispensable haver 
cursat, com a mínim, el 1r. Curs d’Instrument i Llenguatge Musical. La data 
límit per a formalitzar la inscripció definitiva és el 11 de juny.

Per més informació:  Tel. 977 235 830 - mcervantes@dipta.cat

1r Campus Musical “Eurterpe”

Ajuntament de Barcelona

L’Institut d’Educació de l’Ajuntament de Barcelona organitza el primer 
Campus Musical per a nois i noies de 12 a 15 anys, que tindrà lloc de 5 al 15 
de juliol de 2010. Aquest serà el primer campus d’aquestes característiques 
que es farà a la Ciutat de Barcelona.

PREINSCRIPCIÓ:  Del 3 al 18 de maig de 2010 

http://www.bcn.cat/imeb/euterpe/index.html

Tubada2010 a Parets del Vallès. 

Organitza: TooBass Quartet

El proper 13 de juny tIndrà lloc l’encontre de la Tubada a la Torre Cellers 
de Parets del Vallès. Aquesta edició  comptarem amb la participació del 
quintet de metall Logam Brass i de Pablo Fernández dirigint una altra 
vegada la banda de la Tubada10’.

Com cada any farem un assaig 
al matí, un dinar de germanor 
per als músics i  acabarem 
amb un concert de fi de festa 
a la Torre Cellers de Parets del 
Vallès.

Recordeu que la TUBADA 
està oberta a tothom i que 
l’important és gaudir amb el 
nostre instrument, per la qual 
cosa tots els arranjaments han 
estat concebuts de tal manera 
que estiguin adaptats al nivell 
de cada un dels participants.

Cal confirmar l’assistència el més aviat possible a: 
tubada10@gmail.com  

Més informació:
http://sites.google.com/site/toobassquartet/
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Jornada de portes obertes dedicada a l’acordió 

Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC)

Diumenge 16 de maig de 2010, de 10:30 a 20:00 hores

L’ESMUC organitza aquesta Jornada de portes obertes dedicada a l’acordió 
per permetre a estudiants i professors conèixer les principals característiques 
i sortides professionals d’aquesta modalitat i, a la vegada, dialogar amb 
Iñaki Alberdi, professor d’acordió de l’Escola.

Els joves acordionistes estan convidats a portar el seu instrument per 
participar com alumnes actius a les classes magistrals que s’oferiran en el 
transcurs de la jornada. En aquest cas caldrà indicar-ho a l’hora de fer la 
inscripció.

Com a cloenda, Iñaki Alberdi i Josep Vila -estudiant d’acordió de l’ESMUC- 
oferiran una actuació per a tots els participants. 

Cal confirmar l’assistència abans del 14 de maig a:
Gemma Gascon:  rim@esmuc.cat  /  Tel.: 933 523 011 (ext. 1172)

A dotze cordes, curs per joves instrumentistes

Escola de Música de l’Orfeó Lleidatà 

Curs de música per a joves instrumentistes de violí, viola, violoncel i flauta 
travessera a partir de 8 anys. Del 22 al 29 d’agost a la Casa de Colònies de 
Santa Maria de Meià (La Noguera).

Inscripcions obertes fins al 14 de juny i s’adjudicaran les places per rigorós 
ordre d’inscripció. Preu: 495 euros (socis) / 520 euros (no socis). 

Per més informació:  
www.orfeolleidata.cat/noticia.php?idx=196&idioma=0

Casal d’estiu: ESTIUART 

Escola de Música de l’Orfeó Lleidatà 

L’EMOL ja té obertes les inscripcions d’ESTIUART, un casal d’estiu 
d’expressió artística per nens/es de 3 a 8 anys que vol apropar diverses 
disciplines artístiques com la música, la dansa, la plàstica i el teatre, 
mitjançant un aprenentatge pràctic, a través del joc i de la descoberta.

Horari de l’activitat: De 9.00 a 14.00

1r torn: Del 28 de juny al 2 de juliol. Preu: 85 €

2n torn: Del 5 al 16 de juliol. Preu: 155 €

3r torn. Del 19 al 30 de juliol. Preu 155 €

2n i 3r torn. Preu 295 €

Per més informaió:
http://www.orfeolleidata.cat/noticia.php?idx=193&idioma=0

activitats per alumnes i escoles
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Premis Ciutat d’Igualada: 
“Premi a la composició musical Paquita Madriguera”

Escola Municipal de Música d’Igualada

Durada: entre 5 i 10 minuts

Formació: orquestra de corda amb ampliació Lliure d’altres tipus d’instruments 
(sense solistes].

Premi: 1.350€, guardó, interpretació i edició de l’obra.

 Els Premi Ciutat d’lgualada de Composició musical Paquita Madriguera està 
convocat per l’Ajuntament d’lgualada, amb la gestió de l’lnstitut Municipal de 
Cultura, i el suport de l’Escola Municipal de Música d’Igualada.

Els treballs poden Lliurar-se a l’lnstitut Municipal de Cultura, al c. Sta. Maria, 
10, baixos 08700 Igualada, per correu certificat o personalment, de dilluns a 
divendres de 8 a 15 hores.

EL termini de presentació de Les obres de tots els premis, finalitza el 30 de 
setembre.

El veredicte i lliurament dels premis serà el 28 de novembre de 2010.

http://igualada.cat/cat/Igualada-per-Temes/Cultura/Premis-i-Ajuts/Premis-
Ciutat-d-Igualada

activitats per alumnes i escoles



Avda. drassanes, 3  3ªplanta
08001 Barcelona

www.acem.cat
acem@acem.cat


