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setembre-juny 2020
Professors : Glòria Vila, Grau en Música
Glòria està fent el Grau en música de la UNIR (Universidad
Internacional de La Rioja). Son quatre cursos, estudis on-line.
Ella ja està fent-ne el darrer any, i n'està molt contenta amb
els continguts i amb el funcionament.  Ex-alumna de l'escola,
Glòria és violinista, pianista, compositora, cantautora,
educadora...  La seva feina a l'escola és cada dia més
important

23 de setembre
Alumnes : Emma Sayer, videoclip amb tema propi
Sabrina Banfi ens va enviar un videoclip de la seva alumna,
Emma Sayer. Àudio enregistrat amb Sabrina, i imatges
d'estiu sobre el tema You Make Me, escrit per la pròpia
Emma. Un tema molt bonic. Preciós. Flipant. I només te 15
anys.  Caldrà segui-la. Recomanem que no us el perdeu:
busqueu a youtube "Emma Sayer You Make Me"

20 de setembre
Professors : Marcel Torres, projecte final de Màster
Marcel Torres -graduat superior en guitarra- ha fet el Màster
en composició musical per a cinema, també a ESMUC.  El
projecte final el van enregistrar diumenge 20 amb l'Orquestra
Simfònica de Bratislava. Dos temes seus, òbviament de
pel.lícula : Clima-Z i Fantasia de l'Avenc

setembre-juny
Professors : Àlex Rocas fa un Màster en Educació Musical 
Àlex Rocas, professor de guitarra -que ja és graduat per ESMUC
en pedagogia de l'instrument-, fa un pas mes en la seva
formació, amb un Màster en Pedagogia Musical per a
Secundària, a la VIU-València International University. 
Si algú s'anima a fer guitarra clássica, elèctrica o baix, tant
Marcel com Alex tenen horaris disponibles.

setembre-octubre
Classes d'instrument a l'exterior
No hem fem tantes com caldria.  Quasi totes les de jazz,
alguna de trompeta, alguna de guitarra... No sempre és
possible. Però mirarem de fer-ne tan sovint com el temps i la
logística ho permetin. A la foto l'Arnau Paredes fent classe
amb en Marcel.



10 d'octubre
Tindrem grup de P3/Iniciació 1
Sempre havíem tingut grups de P3-Iniciació 1, seguint el
model pedagògic Chapuis/Willems. Però enguany hem estat a
un punt de renunciar-hi. La situació social, econòmica i
sanitària fa que molts s'ho repensin, aturin activitats, o
retardin l'inici. El grup de P3 és els dissabtes, per ara amb tres
alumnes.  Si teniu germans o coneguts P3, que no dubtin a
provar una classe.   

3 d'octubre
Ex-alumnes: Pau Garcia, Festival de tardor de St Gregori
Per als que el coneixen, veure en Pau a un festival no és cap
sorpresa.  Malgrat la seva edat (14) en Pau sempre ha
despuntat musicalment.  Segueix fent grau professional al
conservatori -va un curs avançat-, i a St Medir va presentar un
duo de piano i veu amb la cantant Tània Matas.
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30 ssetembre
Pantalles grans a les aules de llenguatge 
A les classes de llenguatge comença a ser freqüent que hi
participin alumnes en línia.  Fer-ho des de la pantalla d'un
portàtil quedava una mica limitat, especialment amb més
d'un alumne.   Tomy va instal.lar una pantalla de TV, i ara ho
estem fent a les tres aules de llenguatge.

29 d'octubre
Tornen les Audicions En Línia
Les audicions en línia van ser un bon punt del confinament, i
ara les recuperem però amb menys freqüència. Fins el 29
d'octubre ens podeu enviar vídeos amb un tema que tingueu
ben preparat, i els publicarem al web de l'escola.  A la foto
Elsa Navarro (amb l'Adrià) que va ser dels que millor van
aprofitar el confinament per a fer un bon treball.

15 octubre
Més classes en linia
Amb l'empitjorament de la situació sanitària, volem animar
tothom a demanar classes en línia, sigui individual o sigui de
grup. Entre tots hem de mirar de reduir interacció, tant per
interès propi com per conveniència social. També animem a
fer-ho a qui tingui qualsevol problema logístic.  A la foto, en
Biel Camós fent en linia la classe de flauta a Laura Forés.


