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Avanç d’activitats
del curs 2012/13
• 14 de desembre de 2012
Segon dia de classes col·lectives de
creativitat i improvisació al piano
• Del 17 al 21 de desembre de 2012
Audicions de Nadal de tots els alumnes de
l’Escola de Música Pons Roselló
• Del 18 a 22 de febrer de 2013
XI Setmana Musical
• 18 i 19 de maig de 2013
XIII Concurs Instrumental Sant Anastasi
• 20 de juny de 2013
Concert de cambra de fi de curs de
l’Escola de Música Pons Roselló a
l’Auditori Municipal Enric Granados
• Fins al 21 de juny de 2013
Cada dijous, a les 15h, Maylos Pons al
programa Cafeïna de Lleida TV.
• Des del 24 de juny de 2013
Com cada any, Estiu Musical a l’Escola als
mesos de juny i juliol.
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L’Escola, endavant
El curs 2012/2013, ja cap a finals
del 1r trimestre amb els exàmens
realitzats, ens ha portat fins ara força
novetats musicals i pedagògiques.
Després de l’estrena de la nova
pàgina web més moderna i accessible, fins i tot per a Smartphones,
iniciem un nou projecte de classes
col·lectives de creativitat i improvisació al piano, inicialment en una prova
pilot al llarg de tres mesos, des del mes de novembre
a gener. Així mateix, continuem amb les xerrades
informatives i pràctiques de música per a nadons a
l’Escola a un grup de pares de la Ludoteca Municipal
de Lleida. Una temporada més, l’Escola està representada tots els dijous amb el seu propi espai patrocinat
al programa Cafeïna de Lleida TV, a les 15h, amb la
presentadora Mariví Chacón, seguint la nostra filosofia d’obrir-nos cada cop més a la ciutat i la ciutadania
de Lleida. Ara ja tenim les esperades audicions de
Nadal de tots els alumnes de l’Escola a la Sala Mozart
per després entrar en un nou any amb la XI Setmana
Musical, el XIII Concurs Instrumental Sant Anastasi, el
Concert de fi de curs a l’Auditori Municipal Enric Granados i l’Estiu Musical a l’Escola, com cada any.
Maylos Pons Roselló / Directora

Nou web de l’Escola

L’Escola de Música Pons Roselló ha estrenat a principis de setembre, nou web. Optimitzada per a les noves
tecnologies, és més dinàmica, amb més informació,
fotografies, i ben aviat amb els vídeos més destacats
de les diferents activitats musicals i pedagògiques de
l’Escola. A més a més de tota la informació acadèmica
del Què oferim i Com ensenyem, es poden consultar i
descarregar tots els Butlletins de l’Escola editats fins
ara, els concerts i activitats musicals de l’Escola, el
calendari d’activitats, el vídeo de Portes obertes de
l’Escola, una divertida manera de regalar un tast de
música per a un familiar, amic o conegut amb Tasta la
música!, les últimes notícies o tornar a veure les intervencions de Maylos al programa Cafeïna des del mes
de setembre de 2011. R.

Xerrada taller de “Música per a nadons”
Ludoteca Municipal del Centre Històric / 8 de novembre de 2012
Un any més, l'Escola de Música Pons
Roselló ha ofert als pares amb nadons de les Ludoteques Municipals
de Lleida, del Centre Històric, una
sessió d’estimulació per a nadons de
0 a 4 mesos, on s’ha dissertat la
importància de la música en edats
primerenques i els seus beneficis, fent partíceps als
pares en les activitats compartides amb els seus fills i
la música. Són sessions d’una hora, molt actives i
participatives, en les que s’estimulen les capacitats
auditives, visuals i tàctils. Els nadons i els pares comparteixen uns moments màgics i afectius amb els seus
fills, mitjançant la música, ritmes, massatges, cançons
i estímuls sonors i musicals. R.

Any V / Número 12

Concert de cambra de fi de curs 2011-2012

21 de juny de 2012

L’Escola de Música Pons Roselló ha convidad un
any més els lleidatans a celebrar el Dia Europeu
de la Música amb un concert de cambra. “El
concert dels alumnes, els alumnes en concert”
ha estat acompanyat de projeccions multimèdia
i ha servit com a cloenda del curs 2011-2012
de l’escola.
Es va celebrar el 21 de juny, amb un concert de
cambra a la Sala 1 de l’Auditori Municipal Enric
Granados de Lleida adreçat a tota la ciutadania.
L’esdeveniment va coincidir amb la cloenda del
curs 2011-2012 i, per aquest motiu, els alumnes de l’escola havien preparat un repertori
variat de música clàssica i moderna que va
demostrar els aprenentatges assolits. La novetat destacada d’enguany va ser l’actuació del
grup de música moderna amb pianos i guitarres
elèctriques. Les projeccions multimèdia varen
ser un altre dels atractius d’aquest concert que
ja forma part de la tradició musical lleidatana, i
que l’Escola de Música Pons Roselló ha estat
celebrant ininterrompudament al llarg dels seus
17 anys d’història.
En aquest edició han actuat més de 30 nadons,
“Petits Músics” de 0 a 2 anys, acompanyats dels
seus pares, amb el ritme i el moviment com a
elements protagonistes de les seves cançons.
Els alumnes de 3 a 5 anys ens han transportat a
les cançons tradicionals marineres, catalanes i
d’orient.
Pel que fa al cant coral, s’ha pogut escoltar una
cançó popular africana. Les orquestres de pianos infantil i professional han fet un recorregut
per les sintonies dels dibuixos animats i la música moderna.
Tanmateix, han actuat diferents grups de cambra, pianos solistes i a 4 mans, grups de guitarres, trios i quartets, així com grups de vent i
corda, i solistes dels diferents instruments que
imparteix l’Escola de Música Pons Roselló.
Tot un èxit de participació i de públic, un any
més, amb un innovador plantejament audiovisual de fotografies, vídeos i so. R.

Fem viure i sentir la música!

Pàgina 2
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Concert de cambra de fi de curs 2011-2012

21 de juny de 2012

Classes col·lectives de creativitat i improvisació

Reunió informativa de pares

De novembre de 2012 a gener de 2013

17 i 18 d’octubre de 2012
Aquest curs hem iniciat a
l’Escola de Música Pons
Roselló un nou projecte
educatiu: les classes col·lectives de creativitat i
improvisació al piano.

Un nou i gran repte per a l’Escola i per a tot el
professorat. Actualment la pedagogia musical
de grup a Espanya viu un moment en plena
fase de desenvolupament, que en països veïns
ja gaudeix de gran prosperitat. Aquest projecte
pilot s’inicia aquest any, impartit un cop al mes,
al llarg de tres mesos. Cada sessió tindrà uns
objectius molts clars i una temàtica comuna
d’improvisació i creativitat organitzada per nivells, que des de la classe d’instrument individual es fomentaran i complementaran.

Com cada curs, es va convocar a l’escola dues
reunions informatives per a pares d’alumnes de
nivell infantil i elemental per tal d’explicar la
metodologia i els objectius docents i de formació
per al nou curs 2012-2013. Es va explicar també les possibilitats de convalidar matèries o
crèdits degut a la simultaneïtat d’estudis d’ESO
i Batxillerat amb estudis de música. Així mateix,
s’ha explicat amb un quadre comparatiu, les
similituds i diferències dels nivells educatius a
l’ensenyament obligatori i a l’Escola de Música
Pons Roselló, document que podeu descarregar
al web de l’escola, al link Què oferim. R.

Les classes van adreçades bàsicament a alumnes de piano d’Iniciació I i II (6-7 anys); Primer i
Segon de nivell Elemental (8-9 anys); i Tercer i
Quart de nivell Elemental.
Una nova etapa per enriquir el bagatge musical
dels alumnes. R.

Fem viure i sentir la música!
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Les recomanacions del web

Concerts a l’Auditori Municipal Enric Granados

www.musicaponsrosello.com

Desembre de 2012

Tasta la Música!

Les veus del Nadal
Cor de Cambra de l’Auditori

Festival de valsos i danses
Dijous, 27 de desembre, 21.00h

Dissabte, 15 de desembre, 20.00h
Cor de Cambra de l’Auditori Enric Granados
Xavier Puig, director
Cor de Cambra de la Diputació de Girona
Jordi Castellà, piano
Pablo Larraz, director
El cor de Cambra de l’Auditori Enric Granados i el Cor
de Cambra de la Diputació de Girona s’uneixen per
oferir un repertori coral d’envergadura i treballar al
màxim nivell musical. La primera part estarà dedicada a obres de Fèlix Mendelssohn especialment adients a l’època de Nadal. En la segona part del concert
ens endinsarem en el món de les nadales tradicionals, acompanyades al piano.

Audicions de Nadal 2012
Del 17 al 20 de desembre de 2012
Gaudiu de quatre dies intensos
d’audicions i concerts de Nadal dels
alumnes de l’escola per comprovar
l’esforç, el treball, la perseverança i
la constància realitzats al llarg del
primer trimestre del curs. És un repte
i una motivació poder ser protagonistes d’un concert durant uns moments, davant de pares, familiars i
amics, en dates tant assenyalades.

XIII Concurs Instrumental
Sant Anastasi / 18 i 19 de maig de 2013
La tretzena edició del Concurs Instrumental Sant
Anastasi, concurs especialitzat per a joves de 5 a 17
anys i per descobrir una cantera de nous talents musicals, es celebrarà els propers dissabte 18 i diumenge
19 de maig de 2013.

Valsos i polques de la família
Strauss
Orquestra Simfònica del Vallès
Xavier Puig, director
Any rere any repoblem els boscos del
Nadal i “Any nou” amb el festival de
valsos i danses portant el somriure
per tot arreu. Milers de persones
gaudeixen del concert que vol ser un
homenatge a l’enginy i al bon humor,
vol ser generador de somriures.

Codi QR d’MPR
Captureu-me!

Concert de Nadal de la Banda
Quadres d’una exposició
Diumenge, 23 de desembre, 19.00h
Banda Municipal de Lleida
Amadeu Urrea, director
La BML, amb la col·laboració de l’Escola Municipal
d’Art Leandre Cristòfol, us proposem un atansament
innovador a les arts plàstiques.
Els amants de les arts, trobareu en aquest concert un
excel·lent treball cooperatiu.

Maylos Pons
Al programa Cafeïna de Lleida TV

Coorganitzat per l’Escola de Música Pons Roselló i
l’Escola d’Acordió de Lleida d’ençà de l’any 2000, en
aquesta edició s’han introduït importants canvis a les
bases que molt aviat es faran públics.

L’Escola de Música Pons Roselló i la seva directora,
Maylos Pons Roselló, patrocina una vegada més, una
secció del programa Cafeïna de Lleida TV, presentat
per Mariví Chacón cada dijous a les 15h.

Tota la informació, bases i butlleta d’inscripció On Line
del proper Concurs Instrumental Sant Anastasi, la
trobareu properament i puntualment a l’adreça
www.facebook.com/concursantanastasi

Es diserta sobre les novetats, metodologies, nivells
musicals, notícies, concerts i esdeveniments relacionats amb la nostra escola de música.
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Una divertida manera de regalar un tast de música per
a un familiar, amic o conegut.

Per tornar a veure els programes ho podeu fer el dia
següent de l’emissió, el divendres a les 7h o a les 11h
del matí, o si ho desitgeu en qualsevol moment des de
qualsevol indret, al link Maylos a Cafeïna de la nostra
nova pàgina web a www.musicaponsrosello.com o bé
a la web del programa www.lleidatv.cat Volem agrair
a tots els pares, mares, alumnes, professors i amics
que han acceptat participar en les entrevistes de
l’anterior temporada per fer un programa amè, participatiu, divertit i variat.

El butlletí
Fem viure i sentir la música!

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, guitarra i baix elèctrics,
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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Moltes gràcies a tots i totes, i especialment per la
confiança dipositada a l’Escola i al nostre equip docent. R.

