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Avanç d’activitats
del curs 2009/10
• 6 de novembre
Maylos Pons Roselló torna de nou
al programa Cafeïna de Lleida TV
amb un nou format d’intervenció,

L’Escola de Música Pons Roselló. Cap a una nova etapa
El curs 2009/2010, que tot just ha
començat, ho ha fet amb força novetats musicals i empresarials.

“Coaching i Música”
Divendres 6 de novembre,
entre les 16h 45’ i les 18h.

Serà un curs de celebracions, ja que no només
complim 15 anys d’ensenyament musical a
Lleida, sinó que ja estem autoritzats pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya com a Escola de Música.

• 13 de Novembre
Sortida cultural a l’Auditori
Alumnes de 4t nivell elemental
i tots els de professional
• Desembre
Concerts de Nadal.

Aquestes dues fites, molt importants per a tots
nosaltres, es mereixia un canvi d’imatge corporativa per donar entrada a una nova etapa. El
vermell i el negre seran, des d’ara, els nostres
dos colors bandera i una tipografia més llegible,
més moderna, englobada en l’oval de sempre i
arropat el conjunt per la clau de sol ens donarà
la força, l’empenta i l’il·lusió per millorar i oferir
un ensenyament de la música de qualitat amb
un clar objectiu: Fer viure i sentir la música!
Maylos Pons Roselló / Directora

L’Escola de Música Pons Roselló

• Gener 2010
Seminari de “Música per crèixer”
d’Eulàlia Abad

Present a “Cucalòcum 2009”

• Març 2010
Concerts 15è aniversari de l’escola.

El proper mes de desembre, l’escola estarà present un altra cop al Parc de la Infància i la Joventut “Cucalòcum 2009” amb un seguit
d’activitats musicals i lúdiques al llarg de tot el
matí.
R.

• 11è Concurs Instrumental

Sant Anastasi
15 i 16 de maig de 2010.
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2008/2009, un curs passat ple de novetats
El proppassat curs passat 2008/2009, a més a
més de les activitats docents de cada any com
són les audicions, els Concerts de Nadal i de fi
de curs o el Concurs Instrumental Sant Anastasi
que va assolir el seu desè aniversari, va recollir
noves i interessants activitats musicals.

fet i la música, el conte musical, l’estampació
de samarretes, els jocs d’oïda musical, la creativitat i els camins de la melodia, el descobriment
de l’acordió diatònic, la gralla i les nostres danses tradicionals o la improvisació com a eina
musical.

Com a novetat, varem estar presents per primer
cop al “Cucalòcum 2008”, varem gaudir del
Cicle de Concerts dels alumnes de l’etapa infantil i del nivell elemental i professional de l’Escola de Música Pons Roselló a l’Institut d’Estudis Ilerdencs i a la Biblioteca Pública on varem poder ser testimonis del nivell i professionalitat dels alumnes i professors. Maylos Pons
Roselló ha participat cada mes, per segona
temporada, al programa Cafeïna de Lleida TV
amb “Maylos, una pregunta!”, responent a les
preguntes plantejades per correu electrònic i
presentant com sempre, material didàctic i musical d’interès.

A l’”Estiu Musical a l’Escola”, del 29 de juny al
31 de juliol, s’ha treballat la música des de
diferents perspectives. Per als bebès de 0 a 2
anys, s’ha compartit el plaer de la música per al
desenvolupament personal de l’infant. Per als
més petits de 4 a 6 anys, s’han programat activitats pedagògiques i musicals per a iniciar-se
en el món instrumental amb “Música en color”
on s’ha desenvolupat la percepció visual de la
música i l’art. Per als de nivell elemental i professional, s’ha endinsat, perfeccionat i aprofundit en l’interpretació de l’instrument així com
reforçat l’harmonia i el llenguatge musical.

En la “VII Setmana Musical” varem tenir tot un
seguit d’activitat artístiques i lúdiques relacionades amb el món de la música, com són el patu-

Per a més informació sobre totes aquestes activitats, podeu consultar el fullets descarregables
a NOTÍCIES de la web o els Butlletins del curs
passat.
Editorial

Any II / Número 4

Concert de Cambra de fi de curs 2008/2009
19 de juny / Auditori Municipal Enric Granados de Lleida
Els “Petits Músics” de l’escola

Música a l’etapa infantil

El concert de fi de curs 2008/2009 de l’Escola de
Música Pons Roselló es va realitzar a l’Auditori
Municipal Enric Granados de Lleida, on varem
gaudir de la interpretació musical dels alumnes de
l’escola, un concert de nivell professional on la
qualitat i la musicalitat estaven presents.
El concert s’inicià amb la participació a l'escenari
de 25 bebès d'un i dos anys acompanyats dels
pares que van mimar i cantar diferents cançons
populars, per donar pas a l’etapa infantil de 3 a 5
anys, amb un repertori de cançons del llenguatge
musical on el ritme i el moviment hi eren presents.

Música de cambra

Cant coral

Per continuar, música de cambra amb pianos a 4
mans, grups de cambra amb diferents instruments,
piano solista i cant coral infantil, format pels alumnes de nivell elemental on es treballen línies melòdiques a una veu i a cànon. Vàren interpretar dues
cançons: Guardo en la memòria i Supercalifragilisticoespialidoso. Els grups de cambra de piano
tenien un repertori molt variat amb obres clàssiques, temes de pel·lícu-les, Walt Disney, i obres
jazzístiques.
Per concloure l’acte, es va interpretar l’obra
“Crepúsculo” per l’orquestra professional de pianos amb sis pianistes tocant conjuntament, obra
arranjada i dirigida per Clara Iglesias.
El punt final del concert varen ser tots els alumnes
i professors junts a l’escenari per cantar “Mama
mia” del grup Abba amb un arranjament de lletra
realitzat per Diana Banda.
Gràcies al treball dels professors i col·laboradors
de l’escola, va ser un final de curs per fer viure i
sentir la música.
R.

Fem viure i sentir la música!

Pàgina 2
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La música en el món educatiu
Mireia Carulla Vilà / Professora de llenguatge musical
La música té un paper molt important dintre del món
de l’educació, és integradora de moltes de les nostres facultats i actua en el desenvolupament
d’aquestes, tot dotant als nens i nenes de sensibilitat
per a captar les manifestacions del món sonor, ampliar la seva capacitat d’expressió i formar en ells
una consciència d’allò que és, ha de ser i pot ser
l’art.
A grans trets, la música, és un instint que tothom
porta a dins, i segons el caràcter i les capacitat de
cadascú, es desenvolupa en menor o major grau, des
de l’Escola de Música Pons Roselló, presentem pro-

grames d’ensenyament musical, dissenyats amb la
voluntat d’oferir als alumnes, amb perspectives professionals o sense, uns ensenyaments musicals de
qualitat, que facin possible fer comprendre i gaudir
de la música individualment i en grup.
Des de ben petits, s’introdueixi la música mitjançant
jocs musicals molt dinàmics i divertits, on el centre
d’interès és algun concepte musical, de manera que
tot jugant, es va interioritzant, i quan arriba el moment d’explicar-ho de forma teòrica, els nens i nenes
ho assoleixen sense problemes ja que abans han
interioritzat el tempo, la pulsació i la qualitat del so.

Maylos Pons Roselló al programa Cafeïna de Lleida TV
Presentadora Mariví Chacón
Tots els penúltims divendres de cada mes,
Maylos Pons Roselló, directora de l'Escola de
Música Pons Roselló, ens ha estat parlant al
curs 2007/2008, des del mes de febrer del
fins al mes de maig del 2008 al programa
"Cafeïna" de Lleida TV presentat per Mariví
Chacón, de l'actualitat a Lleida de l'ensenyament musical personalitzat per a bebès, nens, joves i adults, d’una manera amena,
entretinguda i il·lustrada amb seqüències de vídeo a l’escola i
diferents localitzacions. El programa era una finestra oberta per
estar al dia en tot allò relacionat amb l'aprenentatge de la música.

Petits Músics de 0 a 2 anys a l'escola / Programa del 22.02.08
http://cafeinatvlleida.blogspot.com/2008/02/maylos-pons.html

A la segona temporada i al llarg del curs 2008/2009, ens ha estat parlant amb el format d’“Una pregunta, Maylos!”, des del mes
de gener fins aquest mes de juny del 2009, en el que qualsevol
persona, adreçant-se mitjançant correu electrònic a l’adreça
mpr@lleida.net o al blog del programa, podia plantejar les seves
preguntes o qüestions relacionades amb el món de la música i
que Maylos ha respòs detalladament.

Programa del 20 de febrer de 2009 / Acompanyada de la Sílvia i l’Anna
http://cafeinatvlleida.blogspot.com/2009/02/200209-maylos-anna-i-la-sevamare.html

Al final del programa, i si el temps ho permetia, Maylos ens ha
suggerit i invitat a escoltar dues peces musicals recomanades o
ens ha presentat material didàctic i lúdic relacionat amb el món
de la música. En alguna ocasió ha estat acompanyada d’alumnes
o pares d’alumnes invitats per parlar de les seves particulars i
personals experiències musicals.
Si desitgeu tornar a veure alguns dels programes i escriure la
vostra opinió, ho podeu fer al blog del programa "Cafeïna" a les
adreces següents:

Música a l'etapa infantil de 3 a 5 anys / Programa del 20.03.08
http://cafeinatvlleida.blogspot.com/2008/04/200308-maylos-i-mariv-chacn.html
9è Concurs Instrumental Sant Anastasi / Programa del 12.05.08
http://cafeinatvlleida.blogspot.com/2008/05/120508-maylos-i-mariv-chacn.html
La intel·ligència musical / Programa del 29.05.08
http://cafeinatvlleida.blogspot.com/2008/05/290508-maylos-pons-i-marivchacn.html
Programa del 23 de gener de 2009 / Acompanyada de la Clàudia Aliana
http://cafeinatvlleida.blogspot.com/2009/01/230109-maylos-i-claudia.html

Programa del 20 de març de 2009 / Acompanyada del Pere i la Gorgina Raventós
http://cafeinatvlleida.blogspot.com/2009/03/200309-maylos-pons-pere-giorginai.html
Programa del 17 d’abril de 2009
http://cafeinatvlleida.blogspot.com/2009/04/170409-maylos-pons-i-marivichacon.html
Programa del 15 de maig de 2009 / Acomp. de la Marimen Gratal i del Jordi Benseny
http://cafeinatvlleida.blogspot.com/2009/05/150509-maylos-pons-marimen-gratali.html
Programa del 29 de Maig de 2009 / Acompanyada de la Carme Berengué
http://cafeinatvlleida.blogspot.com/2009/06/290509-maylos-pons-rosello-imarivi.html
Programa del 26 de Juny de 2009
http://cafeinatvlleida.blogspot.com/2009/06/260609-maylos-pons-i-marivichacon.html

Redacció

Maylos Pons i Francesc Jové a Cafeïna de Lleida TV
Presentadora Mariví Chacón
Aquesta tercera temporada 2009/2010, Maylos Pons torna un cop al
mes al programa Cafeïna de Lleida TV presentat per Mariví Chacón
amb un nou format. El proper divendres 6 de novembre, compartirà
l’espai televisiu amb el Francesc Jové, especialista en Coaching i relacions humanes. Abordaran conjuntament, cadascú des de la seva vessant i experiència professional i humana, les relacions entre el
“Coaching” i la “Música”. S’entén com a Coaching, un procés d’aprenentatge dinàmic que aborda qüestions tècniques i psicològiques i té

Fem viure i sentir la música!

l’objectiu de que la persona progressi de forma ràpida i eficaç i pugui
arribar a tenir una autonomia en la resolució de problemàtiques importants i quotidianes, en aquest cas, relacionades amb el món de la música, com són la por escènica del músic, la seva relació amb el seu
instrument, els professors, els pares, la professió de músic, la pròpia
vida personal, i aconseguir així un estil de vida més confortable i saludable. De tot això i més, es parlarà aquesta temporada que tot just
comença.
R.
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Concerts a l’Auditori Municipal Enric Granados de Lleida
Novembre i desembre de 2009

Divendres 13, 20:30
Tres celebracions. Albert Guinovart, piano.
Obres de: J. Haydn, F. Mendelssohn, I. Albéniz.
Sortida cultural amb el alumnes de 4t de nivel
elemental i tots els de nivell professional.
Diumenge 22, 19h
Concert de Santa Cecília 150 Anys de l’Alcalde
Fuster.
Banda Municipal, Amadeu Urrea, director.
Diumenge 29, 19h
L’OJC convida la Camerata XXI
Daniel Blanch, piano.
Tobias Gossmann, director.
Obres de Beethoven, Nin-Culmell i Schubert.

Diumenge 13 , 19 h.
Harold Lloyd amb l’OIC
(Orquestra Jove de Catalunya)
Cinema mut amb música en directe
sincronitzada.
Concert del cicle de concerts familiars
de l’Auditori.
Orquestra Simfònica Julià Carbonell.
Alfons Reverté, director.

Diumenge 31, 19h
L’Orquestra Sinfònica del Vallès.
Bruno Vlahek, piano
(Guanyador del Concurs de
piano Ricard Vinyes 2009).
Obres de S. Rakhmaninov
“Heròica” L.V. Beethoven

Dilluns 28, 21h
Festival de valsos i polkes.
OSV Orquestra Simfònica del Vallès.
Rubén Gimeno, director.

CONCERTS AMB ENTRADA 50%

GENER 2010

Redacció

Tots els alumnes de l’escola
gaudeixen aquest curs, en tots
els concerts de temporada de
l’Auditori Municipal Enric Granados de Lleida, de la promoció
especial amb l’ENTRADA al 50%,
sempre que presenti l’alumne el
carnet de l’escola.

Dijous 4, 20:30h
La música del S.XIX per a guitarra.
Daekun Jang, guitarra

Diumenge 10, 19h
El concerts de piano de Chopin.
Llan Rogoff, piano. Any Chopin
Concert extraordinàri de música de cambra.
Espectacle multidisciplinari.
Obres de F. Chopin

Escola de Música Pons Roselló

Nova adreça de correu

Concerts de Nadal

Escola autoritzada

electrònic de l’escola

Desembre de 2009

Des d’aquets curs i, fins i tot retroactiu al curs
2008/2009, Música Pons Roselló és Escola de
Música autoritzada pel Departament d’Educació
de la Generalitat de Catalunya amb el Codi de
Centre núm. 25008901.

Aquest curs ja disposem d’una nova adreça de
correu electrònic que substitueix a la de fins ara
mpr@lleida.net que deixarà de funcionar molt
aviat. Serà la de mpr@musicaponsrosello.com.
Així que preneu nota i substituïu-la a la vostra
llibreta d’adreces.

Al mes de desembre, els pares i
amics podrem gaudir de les audicions i concerts de Nadal dels
alumnes de l’escola i comprovar
l’esforç, la perseverança i la
constància realitzats al llarg
d’aquest primer trimestre del
curs.

I això que comporta? Això garanteix i ens reconeix un ensenyament de música de qualitat
afegida que faculta l’alumne per a la pràctica
professional i la capacitat per al reconeixement
de crèdits d’estudi en l’educació obligatòria
secundaria i en el primer curs de batxiller amb
assignatures comunes o optatives.
R.

Regularment rebreu informació de l’escola, així
com els Butlletins que anirem publicant. Recordeu que si canvieu d’adreça, feu-nos-ho saber
enviant-nos un correu.
R.

Nova pagina web de l’escola
El nostre equip de dissenyadors, en contacte
amb l’equip directiu i docent de l’escola, està
preparant la que serà la nova pàgina web de
l’escola, amb un disseny més innovador i una
millor funcionalitat.

El butlletí

Fem viure i sentir la música!
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Mentrestant actualitzarem la web existent amb
la nova imatge corporativa que s’estrena al mes
de novembre.
R.

És recomanable assitir a concerts de reconeguts músics del
nostre temps a la nostra ciutat
de Lleida

Des de petits, és important actuar davant del públic obres treballades per superar els nervis, la
por escènica com es diu en termes de Coaching i poder compartir la música amb els pares,
familiars i els alumnes més avantatjats de l’escola de nivell
professional i de nivell elemental. És un repte i una motivació
poder ser protagonistes d’un
concert durant uns moments. Us
animo a que hi assistiu i gaudiu
amb nosaltres.
R.

L’Escola de Música Pons Roselló imparteix l’ensenyament de la música per als qui pensen que l’educació musical
és necessària per als seus fills amb un objectiu: Fer viure i sentir la música!
Música per a bebès de 0 a 2 anys, programa bressol “Petits Músics” des del curs 2002/2003.
Sensibilització musical de 3 a 5 anys i iniciació a l’instrument. Desenvolupament sensorial.
Nivell elemental i professional de 6 a 18 anys, de llenguatge musical i instrument.
Instruments solistes: piano, guitarra, flauta travessera, violí, viola, violoncel, clarinet, saxofon i d’altres.
Cant coral, conjunt instrumental i música de cambra. Música per a adults.
Classes individuals i personalitzades, on l’alumne i el seu aprenentatge són el més important.
Música a l’estiu. Classes magistrals.
Participació a concursos de música i activitats culturals vàries a la ciutat de Lleida,
trobades amb altres escoles de música, audicions i concerts.
Reconeixement de crèdits d’estudi en l’educació obligatòria secundària i el primer curs de batxiller amb assignatures
comunes o optatives.
Escola de Música autoritzada pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya / Codi de Centre 25008901
Maylos Pons Roselló / Directora / Canonge Brugulat, 16 / 25003 Lleida / Tel. 973 28 09 07 / Fax 973 22 86 67

mpr@musicaponsrosello.com

www.musicaponsrosello.com
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