
 

FITXA ACTIVITAT EXTRAESCOLAR 

COMBO. Toquem música moderna en grup 

 
NOM DE L’ACTIVITAT: Combo. Toquem música moderna en grup 

ENTITAT/PERSONA ORGANITZADORA:  AMPA SOLC  

COORDINADOR RESPONSABLE 

Nom i cognoms: Elena Massons       e-mail: elenamassons@gmail.com                              

MONITOR(S) DE L’ACTIVITAT: 

Joan Vilalta, professor de música, director de diverses Big Bands escolars i músic professional 

Professor de bateria, percussió i combo a l’Escola de Música Joan Valls 01-06, Escola de 
Música de la Vall del Tenes 02-07, i a l’Escola de Música de l’Eixample del 07-11, al Curs 
Internacional de Percussió PERCUFEST 08 i 09 i director de big band a les Colònies 
Musicals Xanascat 11. 
 
Del 09-14 coordinador del programa musical, director de les Big Bands i professor de 
bateria i percussió a l’Escola de la Concepció de Barcelona. 
 
Des de 09 President de l’Associació Regeneració3, i al 11 cocreador del programa musical 
de marching bands MUSIKELIS a l’Escola Elisenda de Montcada. 
 
Professor de música al CPD de l’Institut del Teatre el curs 14-15, i actualment instrumentista 
percussionista al mateix centre. 
 
http://www.youtube.com/user/R3pedagogia 

DIRIGIT A ALUMNES DE (especificar cursos) de 3r a 6è de Primària  
 
Alumnes a partir de 3r de Primària que sàpiguen tocar un instrument o facin cant. 
 
En funció del nombre d’apuntats, dels instruments que toquin i del seu nivell, el professor, a 
principi de curs determinarà si inicialment es fan petits combos i quin tipus de formació musical 
s’anirà creant (grup de pop-rock o “petita Big-Band”, etc.)  
 
A la butlleta o al mail d’inscripció caldrà que hi especifiqueu quin instrument toca el vostre fill/a, 
quant de temps fa que l’estudia estudia i si sap llegir música. 

NOMBRE DE SESSIONS SETMANALS i DURADA   

Dimecres al migdia. 1 sessió setmanal d’1 hora de durada 
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PROPOSTA PREU:  

preu/alumne/mensual:  23-28 Euros/mes (pot variar lleugerament en funció del nombre d’inscrits 
definitiu) 

FORMA DE PAGAMENT:  trimestral 

NOMBRE MÍNIM I MÀXIM D’ALUMNES REQUERITS 

Màxim: 12     Mínim: 6  
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ESPAIS REQUERITS PER A L’ACTIVITAT   Aula de música 

MATERIAL NECESSARI 

Bateria, teclat o piano i els instruments que portin els alumnes 

Els alumnes portaran el seu instrument, excepte els que toquin instruments molt 
voluminosos com piano, teclat, bateria… 
 
De cara a actuacions futures pot ser necessari disposar d’un sistema d’amplificació de so 

OBJECTIUS DE L’ACTIVITAT 

L’objectiu d’aquest activitat és disfrutar de la música en grup: permetre els alumnes que 
estudien un instrument particularment i sovint en solitari que treballin en grup, amb tots els 
beneficis educatius que suposa el treball en equip: la il·lusió i el compromís que comporta 
el grup, la motivació a través d’un repertori de música moderna i de les actuacions, la 
millora del seu nivell musical per l’increment d’estona de dedicació, d’haver d’escoltar els 
altres, etc…  
 
Els alumnes participen també en exercicis d’improvisació, creació de peces… fent que a 
la llarga puguin ser més autònoms i creatius en el terreny musical, inclús pot ser un 
incentiu per a que més endavant  facin els seus propis grups. 
 
Alhora, podran animar les celebracions de l’escola i contribuir a la seva visibilitat en 
activitats del barri i/o de la ciutat. 
 

CONTINGUTS PRINCIPALS 

Treball en grup  
Música moderna 
 

METODOLOGIA  

Joan Vilalta té més de 15 anys d’experiència didàctica en diverses escoles destacant 
especialment el treball com a director i arranjador de la Big Band de l’Escola La 
Concepció (escola pública de Primària vinculada al Conservatori i amb un projecte 
musical propi molt interessant) Treballa amb alumnes a partir de 8 anys. 
 
La metodologia s’adapta a les característiques del grup: si els nens no saben llegir 
música, van traient d’oïda i memòria…  
 
També es combina la interpretació de peces amb exercicis d’improvisació, de creació de 
peces, etc... 
 
El professor adapta les peces i arranjaments al nivell del grup 
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TIPUS DE VALORACIÓ FINAL DE L’ACTIVITAT I DEL GRUP 

A final de curs el professor farà un petit informe de cada alumne, valorant l’evolució, 
l’actitud, la participació, etc..  

   

 

 


