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Audicions de fi de curs 

Ja estem finalitzant el curs 2020/2021 que com el curs anterior, s’ha vist afectat per la 
pandèmia.  

Gràcies al pla de Contingència les classes s’han desenvolupat amb normalitat durant tot el 
curs, sense tenir cap incident al nostre Centre. 

Tot i això, no s’ha pogut fer fins al moment cap concert, audició o activitat extraordinària 
degut a la normativa sanitària vigent. Per fi de curs, aprofitant que ja fa bon temps i es 
poden fer concerts a l’aire lliure, si que es faran audicions, sempre en petit format, evitant 
aglomeracions d’intèrprets i de públic. 

Aquests concerts es faran entre els dies 16 i 22 de juny. Durant aquests dies es suspenen les 
classes lectives, i es faran únicament els concerts, els exàmens dels alumnes d’ensenyament 
Reglat i els recitals de Fi de Grau. 

 

A continuació teniu especificat els horaris de cada audició. 

Audicions a l’escola: 

Dia 16 a les 17,30h alumnes de sensibilització musical, al pati. 

Dia 16 a les 19h alumnes de guitarra clàssica del professor Antoni Cristòfol, al pati. 

Dia 17 a les 17,30 alumnes de saxòfon, al pati. 

Dia 17 a les 19h alumnes de vent metall, al pati. 

Dia 18 a les 17,30h alumnes de flabiol i xeremia , al pati. 

Dia 18 a les 18h  (1a sessió)  a les 18,45 (2n sessió) a les 19,30 (3a sessió) alumnes de piano de 
la professora Tanya Borysova a l’aula polivalent. 

Dia 18 a les 19h alumnes de guitarra i combo del professor Albert Ortiz, al pati. 

Dia 21 a les 17h alumnes de percussió, al pati. 

Dia 21 a les 19h alumnes de bateria a l’aula nº6 

Dia 22 a les 17h recital d’alumnes de fi de grau de percussió, al pati. 

Dia 22 a les 19 h alumnes de bateria a l’aula nº 6.
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Audicions al Claustre del Convent: 

Dia 18 a les 19h alumnes de cant coral, clarinet i flauta. 

Dia 22 a les 19h alumnes de violí. 

Audicions al Centre Parroquial del Moll de Pollença. 

Dia 18 a les 18,30h alumnes de dansa i piano de la professora Francisca Paula. 

 

L’aforament als concerts serà restringit i s’hauran de complir totes les normes sanitàries 
segons els protocols de contingència de cada espai.  

Per tal de poder facilitar la màxima afluència de públic permès. Cada alumne rebrà dues 
entrades per a que 2 familiars puguin assistir al concert. En el cas que quedin places vacants, 
just abans de començar el concert es podrà accedir fins a completar l’aforament permès. 
Aleshores es prega puntualitat. 

 

 

 

 

 



ESCOLA DE MÚSICA DE POLLENÇA BUTLLETÍ NÚM. 64 /MAIG 2021  

 

Formació del professorat. I-Musi 

  El professorat de l’Escola a realitzada la segona jornada de la formació de la metodologia I-Musi 
iniciada abans de la pandèmia, on es vam veure obligats a aplaçar-la fins a dia d’avui.  

Un dels objectius principals que es  pretén, es que totes les especialitats tinguin una major coherència 
i eix comú. Que les assignatures com el llenguatge musical, el cant coral tinguin una relació més 
directe amb l’aprenentatge amb les pròpies especialitats instrumentals. Aquesta metodologia és basa 
en tres pilars fonamentals, la progressió, la dinàmica i l’adaptació a les noves tecnologies. 

I-Musi ha sigut reconegut pel Ministeri de Cultura i Esports com un dels millors projectes de 
modernització i innovació de l’industria cultural a nivell nacional  

 

 

Butlletins d’avaluació 

Del 16 al 22 de juny es faran entrega dels butlletins informatius. Durant aquests dies es suspenen les 
classes lectives, i es faran únicament els assajos, exàmens i audicions. Recordeu que per qualsevol 
dubte i informació podeu demanar cita per entrevistar-vos amb  professorat com l’equip directiu. 

 

 

Període de matrícula 

El període de matrícula per als alumnes de l’Escola serà del 1 al 11 de juny. La matrícula es pot fer 
presencialment, a la recepció de l’Escola de 16 a 19h, o bé es pot fer online, enviant tota la 
documentació per correu electrònic. 

Us enviarem tota la informació per correu electrònic o també podeu consultar-la a la web de l’Escola 
de Música: 

https://www.ajpollenca.net/ca/matricula 

 

https://www.ajpollenca.net/ca/matricula
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Recordeu que els horaris de les assignatures col·lectives ja estan prevists, per ajudar-vos a planificar 
millor les activitats dels vostres fills/es durant el proper curs. 

Per als alumnes nous el període de matrícula serà del 1 al 7 de setembre.  

Si teniu algun dubte podeu demanar-lo per correu electrònic o bé per telèfon de 16 a 19h. 

 

 

 

 

 

 

 

L’equip que formem l’escola de música us desitgem un 
molt bon estiu! 

     


