MAYLOS PONS ROSELLÓ
INFORMACIÓ PERSONAL
Data de naixement: 13 de febrer de 1970
Lloc de naixement: Lleida
DNI: 43.716.774 F
C/ Perpinyà, 28, 2n, 4a
CP: 25005 LLEIDA
A/e: mpr@musicaponsrosello.com
Tel. 676 02 05 42
http://www.musicaponsrosello.com
INFORMACIÓ ACADÈMICA
Doctora en Educació Musical per la Universitat de Barcelona.
Diplomada en Estudis Avançats en Didàctica de l’Expressió
Corporal i Musical (DEA). Tesina. Doctoranda de la UB.
Certificat d’Aptitud Pedagògica (CAP).
Títol Superior de Música en les especialitats de Solfeig,
Teoria de la Música, Transport i Acompanyament.
(Equivalent a Llicenciatura)
Títol Professional de Piano.
Curs d’Expert Universitari en Educació Infantil.
Títol Elemental de piano i acordió.

INFORMACIÓ PROFESSIONAL
Directora de l’Escola de Música Pons Roselló de Lleida,
fundada a l’any 1995, autoritzada pel Departament d’Educació de
la Generalitat de Catalunya, amb Codi de Centre 25008901, on
s’imparteix música per a bebès de 0 a 2 anys, sensibilització
musical de 3 a 5 anys, nivell elemental i mitjà, conjunt
instrumental, música de cambra, cant coral, instruments solistes,
música per a adults i classes individuals i personalitzades.

Cofundadora i coorganitzadora del Concurs Instrumental Sant
Anastasi de Lleida des de l’any 2000.
Organitza i imparteix en diferents col·legis i llars d’infants,
tallers i sessions informatives de la importància de la música en
l’educació integral de l’infant, adreçat als pares i infants.
23 anys de professora al Departament de Música de Llar
d’Infants i d’Educació Infantil del Col·legi Arabell de Lleida.
Especialista en Educació Musical en l’etapa infantil, realitzant
cursos de música de diferents metodologies especialitzades en
l’edat de 0 a 6 anys com el mètode Kodaly, Willems, Orff,
Dalcroze, Música per créixer, Ara farem música, Tot Sona,...
Organitza i imparteix per a les Ludoteques Municipals de Lleida
de la Regidoria d’Educació i Infància, sessions musicals actives i
pràctiques per a nadons de 0 a 2 anys.
Organitza i imparteix des de l’any 2010 per als Plusimúsics dels
supermercats PlusFrésc de Lleida, tallers adreçats a l’estimulació
musical dels més petits.
Col·laboradora des de l’any 2010 fins l’actualitat del programa
Cafeïna de Lleida TV per a la promoció de la importància de la
música en l’educació integral de la persona.
Organitza Taller i Seminaris des de l’any 2011 adreçat a docents
i professionals del món de la música al Col·legi Arabell.
Obra el primer TEDx Lleida al mes de novembre 2016 amb la
ponència “Viure i sentir la música!”.
Col·labora al monogràfic núm, 71 d’EUFONIA / Didàctica de la
música amb l’article “Sentir la música desde temprana edad” del
mes de abril 2017.
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