
COMISSIÓ DE MÚSICA AMPA CEIP ANTONI BRUSI  

 

CONVOCATÒRIA 

 

DIA: 17/11/2014 

HORA: 20.00 h. 
Finalització: 22:30 h 

LLOC: EMAC 

 

Assistents  Comissió Música:Sílvia Fernández, Natalia Vazquez, Sara Moreno 

Assistents EMAC: Àngels Casas, Cristina Casas 

 

ACTA de la Comissió de música, celebrada a EMAC el dia 17 de novembre de 2014. 
 

1.       Concerts i activitats de Coral “Les veus del Brusi” curs 2014-15: 
 

Primer trimestre: 
 

 21 Novembre: Concert  de Santa Cecília organitzat per l’escola (Marta 
Figueres). La Coral actuarà com cada any. Es una festa interna de l’escola (no 
oberta a famílies). 

 

 20 de Desembre:  3er,4t, 5è i 6 è actuaran dins del marc dels actes de la 
Fundació Ribermúsica al barri de la Rivera. Acte organitzat per Marta Figueres 
amb EMAC.  S’enviarà comunicat en breu. 

 

 21 de Desembre: Des de P5 fins a 6 è. Cantata de Nadal  al Centre de la Vila. Es 
farà conjuntament amb la Coral de Bogatell ja que tenen el mateix repertori. 
S’enviarà comunicat en breu. Donat que el concert es farà al barri i serà gratuït, 
es creu adequat fer difusió d’aquest concert a totes les famílies de l’escola, no 
nomes a les famílies de Coral. 

 

El dia 22 de Desembre els alumnes de 4rt (tots, no els de Coral) aniran juntament amb 
Bogatell i Vila Olímpica a fer una sessió de cant. Activitat organitzada per l’escola. 
Segon trimestre: 
 

Al mes de març es faran les Colònies de Coral, ja que es valoren molt positivament les 
de l’any passat. Aquest any s’incorporaran també els nens de 2on a 6è del Cor Bogatell, 
Fanahols, Arenys de Munt, Piulaires i Clau de Fa. 
Es faran al Centre d’Esplais Prat de Llobregat, igual que l’any passat. Seguint amb el 
mateix model, serà un cap de setmana i el diumenge es farà un concert per les 
famílies. Conjuntament amb la Comissió de Colònies i Casals, procedirem a organitzar-



ho tot: data, demanar habitacions obertes i grans per tal de que els nens puguin 
dormir amb els seus amics, monitors de música, reserva dels dinars, berenars,.... 
reserva de l’Auditori pel concert del Diumenge. 
 

Tercer trimestre: 
 

Juny: Cantata  la Cançó viatgera. Des de P5 fins a 6è. Segurament es farà al centre cívic 
Parc Sandaru. Pendent confirmar data exacte. 
 

2.   Classes que cauen en festius o dies amb excursions. Tal com s’indica a la matricula, 
aquestes classes no es recuperen “de manera oficial”. Els professors ho tindran en 
consideració i sempre que sigui possible,faran classes extres amb els nens avisa’n a les 
famílies. 
 

3.    Festius que desequilibren grups del mateix curs: tots els nivells queden compensats al 
llarg de l’any excepte P4. Per tal que els dos grups facin aproximadament el mateix 
número de classes, les setmanes on Dilluns és festiu, aquest grup realitzarà la classe el 
dimecres. Informar a l’escola i demanar una aula extra. Notificar a les famílies de P4 
que això es farà així. 
 

4.       La comissió de música sol·licita el calendari de portes obertes per poder publicar-lo al 
web: 
 

 P3: portes obertes a final de curs 

 P4: portes obertes a final de curs 

 P5: portes obertes a final de cada trimestre 

 Instruments individuals: audicions organitzades per cada professor 
d’instrument. Ho notificaran individualment els propis professors a cada família. 

5.    EMAC sol·licita com procedir amb les fotocòpies de les partitatures que volen tocar i no 
figuren als llibres que les famílies ja tenen. Les portaran a l’oficina de l’AMPA i es faran 
allà per tal de que les famílies no hagin de comprar més llibres. 

6.       Organització migdia: 
 

 Es detecta que alguns nens arriben tard a les activitats musicals, ja que han de 
quedar-se al menjador fins que finalitzen el dinar per complet. EMAC parlarà amb la 
Coordinadora de menjador per trobar una solució a aquest punt. 
 

 Es detecta que a vegades els nens estan realitzant alguna activitat i els monitors 
no saben exactament a on es. Es perd molt temps de la classe fins que se’ls localitza. 
Tal com ja vam acordar l’any passat, l’Eva conjuntament amb els monitors, han de 
tenir localitzats els nens per tal de que es puguin complir els temps de les classes i 
aquestes tinguin la durada correcta. EMAC parlarà amb la Eva i amb la coordinadora 
de monitors per organitzar-ho. 
 

7.   Repertori  Coral: la comissió de musica demana el repertori actual de coral. EMAC 
comenta que no es tracta d’un repertori fix i repetitiu ja que es va adaptant als 
exercicis que s’han de fer i al propi grup. S’acorda que els directors de la Coral parlaran 
amb els nens (inclosos els petits) per treballar aquelles cançons adequades per 



l’exercici però motivadores pels nens. Les  cançons son  en diferents idiomes: castellà, 
català,  anglès, ... 


