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Un impuls a les agrupacions 

Tot i que encara no vivim en una situació de normalitat, pareix que a poc a poc hi anem 
retornant, ja que les restriccions es van alleugerint. Malgrat tot, s’ha d’actuar amb prudència i 
respectar la normativa sanitària en vigor. 

Des de l’Escola, esperant que hi hagi una millora progressiva en les restriccions al llarg del curs, 
s’ha apostat per donar molta importància a les assignatures col·lectives, creant un ventall de 
diferents agrupacions que puguin donar resposta als interessos dels alumnes. 

 

Orquestra 

S’ha creat una orquestra, de la que en formen part els alumnes d’ensenyament reglat que tinguin 
un nivell de 3r de Grau Elemental o superior, i tots aquells alumnes d’ensenyament no reglat que 
hagin adquirit un nivell equivalent. L’orquestra assaja els dilluns de 17h a 18,30h, i el lloc d’assaig 
està condicionat actualment per la normativa en vigor, i s’assajarà al mateix espai a on assagi la 
Banda de Música. Els directors són en Jaume Cerdà i en Josep Devesa. 

Orquestra de guitarres 

Per als alumnes de guitarra també s’ha creat una orquestra de guitarres, amb alumnes 
d’ensenyament reglat que tinguin un nivell de 3r de Grau Elemental o superior, i tots aquells 
alumnes d’ensenyament no reglat que hagin adquirit un nivell equivalent. Els assaigs són els 
dimecres de 17 a 18,30h i el director és en Toni Tòfol Vallespir. 

Col·lectives d’especialitats 

També cada professor d’especialitat disposa d’una o dues hores setmanals de classe col·lectiva. 
Aquestes hores seran per tots aquells alumnes que encara no puguin formar part de les 
orquestres o que siguin d’una especialitat no orquestral. 

Cant Coral 

El grup de cant coral segueixen assajant els dimarts de 18 a 19h. Degut a la normativa actual, el 
grup assaja en dues aules diferents sota la direcció d’Immaculada Cifre i de Frederic Marí. Tots 
els alumnes majors de 8 anys que hi estigueu interessats en podeu formar part. 

 

Combos de música moderna 

Si esteu interessats en la música moderna també podeu formar part d’un dels tres combos que hi 
ha a l’Escola. Els assaigs de cada combo són: el dijous a les 15,30h, el divendres a les 19h i el 
divendres a les 20h. El director és n’Albert Ortiz.  
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Augmenta la matrícula a l’Escola 
En aquest no curs, hi hagut un lleuger increment en la matrícula de l’Escola. Cal destacar sobretot, 
l’espectacular augment en l’assignatura de sensibilització musical, que després de la situació del curs 
passat en el que hi va haver molt poc alumnat degut a la pandèmia, aquest curs torna a la normalitat. 
Les especialitats instrumentals han mantingut el seu alumnat. 

 

 

L’ESCOLA EN NÚMEROS 

38 alumnes de 
sensibilització 

5 alumnes de dansa 89  alumnes de 
llenguatge musical  

28 alumnes de guitarra 
clàssica 

8 alumnes de saxòfon 20 alumnes de 
percussió 

13 alumnes de clarinet 17 alumnes de bateria 

2 alumnes de violoncel 6  alumnes de vent 
metall 

11 alumnes de flauta 9 alumnes de cant 

5 alumnes de flabiol I 
xeremia 

60 alumnes de piano 26 alumnes de violí 12 alumnes de guitarra 
elèctrica i baix 

30 alumnes d’Ensenyament  Reglat de Grau 
Elemental i PREP 

208 alumnes d’Ensenyament No Reglat 

238 Músics 

 

El Pla de Contingència 
El pla de Contingència elaborat el curs passat segueix en vigor. Recordeu que les principals mesures 
són:  

• Tota persona que estigui al centre haurà de dur la mascareta. 

• A l’entrada del centre es farà una desinfecció de mans i peus i un control de la temperatura. 

• En tot moment es mantindrà una distància de 1,2 m entre l’alumnat. 

• Els alumnes o professors que presentin símptomes de Covid no podran entrar a l’Escola. 

• Tampoc podran entrar els alumnes o personal que estigui en quarentena. 

• L’Escola disposa d’una aula d’aïllament per usar en cas de que un alumne o professor 
presenti símptomes mentre fan classe. 

• Els pares no podran entrar al Centre si no tenen una autorització. 

• Les tutories i reunions es faran principalment online. 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

A la web de l’Escola, pots consultar el Pla de Contingència, la Programació General d’Activitats i 
el Projecte Educatiu del Centre: 
https://www.ajpollenca.net/ca/municipi/documents-de-centre 

 

https://www.ajpollenca.net/ca/municipi/documents-de-centre
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HORARIS DE TUTORIA (ON-LINE O PER TELÈFON) 

Ana Díaz Dimecres 17,30h a 18,30h 

Immaculada Cifre Dilluns 19 a 20h 

Montserrat del Carmen Dimecres 15h a 16h 

Frederic Marí (cap d’estudis) Divendres 19 a 20h 

Paula Martorell Dijous  15,30h a 16,30h 

Josep Devesa Divendres 18 h a 19h 

Antoni Tòfol Vallespir Dijous 17,30h a 18,30h 

Anabel Sánchez Dimarts 17 a 18h 

Albert Ortiz Dilluns 17 a 18h 

Pedro Moyà Dimarts 20 a 20,30h 

Pep Toni Rubió Dimecres 18,30 a 19,30h 

Antoni Lacasa Divendres 19 a 20h 

Jaume Cerdà Dimarts 18 a 19h 

Amparo del Riego Divendres 17h a 17,30h 

Tanya Borisova Divendres 16,30 a 17h 

Miquel Valls (director) Divendres 18 a 19h 

Calendari Escolar 
 

El curs finalitzarà el 23 de juny de 2022 
 
Vacances Escolars: 
  Nadal: Del 23 de desembre al 9 de gener (ambdós inclosos) 
  Pasqua: Del 14 d’abril al 24 d’abril (ambdós inclosos) 
Dies Festius: 

11 d’octubre (Festa escolar local) 
12 d’octubre (Festa nacional) 
1 de novembre (Dia de Tots Sants) 
6 de desembre (Dia de la Constitució) 
7 de desembre (Festa escolar local) 
8 de desembre (Dia de la Immaculada) 
17 de gener (Sant Antoni) 
25 de febrer (Festa escolar Local) 
28 de febrer (Festa escolar unificada) 
1 de març (Dia de les Illes Balears) 
1 de maig (Dia del Treball) 

 



ESCOLA DE MÚSICA DE POLLENÇA BUTLLETÍ  NÚM. 65 / OCTUBRE 2021  

4 
 

 

 

Sorteig d’entrades del Festival Mozart de Pollença 
Durant el mes de setembre s’ha celebrat el Mozart Festival Pollença. Ha estat un festival amb concerts de 
molta qualitat. L’Escola ha fet un sorteig de 1 entrada doble per a tres dels concerts del Festival. Els 
guanyadors han estat: 

- Concert del dia 11 de setembre: Francisco Manuel Saura 

- Concert del dia 18 de Setembre: Paula Lladó  

- Concert del dia 25 de setembre: Emma Frache  

 

Enhorabona als guanyadors i gràcies a tots els participants. 

 


