
COMISSIÓ DE MÚSICA AMPA CEIP ANTONI BRUSI

CONVOCATÒRIA

DIA: 04/02/2015
HORA: 20.30 h.
Finalització:  h
LLOC: EMAC

Convocats: Sílvia Fernández, Natàlia Vàzquez, Richard Royuela, Pilar Ricard, Àngels 
Casas, Cristina Casas.

Assistents  Comissió Música: Sílvia Fernández, Natàlia Vàzquez.

Assistents EMAC: Àngels Casas, Cristina Casas

ACTA de la Comissió de música, celebrada a EMAC el dia 04 de Febrer de 2015

• Petició per part de la Comissió de música de revisar el repertori de la Coral del 
grup dels petits:  EMAC  variarà el repertori i supervisarà el funcionament 
d’aquesta activitat per garantir que l’activitat té un bon rendiment tècnic i a la 
vegada que resulta engrescadora i divertida pels nens.

• Petició per part de la Comissió de música de recuperar els assajos d’orquestra al 
Brusi. EMAC explica que això no és possible, ja que la qualitat formativa d’una 
orquestra és molt més bona quan es té tota la formació al complet. El fet de 
fragmentar en petites orquestres, fa que determinats acords no estiguin 
disponibles durant els assajos i que els nens no acabin de gaudir musicalment. 
Valoren molt positivament l’assaig que es fa de l’orquestra al complert a les 
instal·lacions d’EMAC.

• Petició per part de la Comissió de música oferir sessions de Combos i/o 
Agrupacions musicals a la franja del migdia al  Brusi. S’accepta per part d’EMAC. 
Ho posarem en marxa pel curs vinent.

• Petició per part de la Comissió de música d’oferir classes de percussió: poden ser 
classes per  infantil, grup de percussió d’adults,  grup de percussió de famílies o  
tallers puntuals. Això està condicionat a fer una despesa important en la compra 
dels instruments necessaris. Es valorarà per part de  la Junta de l’AMPA.

• Organització Colònies de Coral. S’estableix que el preu de les Colònies de Coral 
serà el mateix de l’any passat. La comissió de música demana a EMAC que 
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mantingui els preus de l’any anterior per tal de poder mantenir el preu. EMAC 
accepta. Aquest any participen dues o tres corals més a les nostres colònies com 
a convidats. S’està elaborant el díptic amb tota la informació i s’organitzarà una 
reunió a la nostre escola per explicar els detalls a totes les corals.

• Batucada per acompanayament de la Comparsa del Brusi a la Rua del Carnaval del 
dia 14 de Febrer. Els nes de 4rt, 5e i 6e estan fent assajos de Batucada a l’hora 
del pati durant aquests dies. Els que vulguin podran participar a la Rua. S’acorda 
fer un taller gratuït el dissabte a l’escola de Batucada per tothom que hi vulgui 
participar. Demà es farà la difusió.

Es dóna per acabada la reunió a les 22:30 hores.
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