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Si voleu gaudir...  

veniu a fer música en grup 

 

La música en grup i les activitats col·lectives són un dels puntals de l’oferta educativa de l’Escola. 
Per aquest motiu us convidem a participar en alguna de les agrupacions de l’Escola: 

 

L’orquestra 

L’ orquestra  de l’Escola, que va reiniciar l’activitat el curs passat, segueix creixent i millorant cada 
dia. 

En formen part els alumnes d’ensenyament reglat que tenen 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 els directors són en Jaume  i en Josep. Ja estan 
preparant el concert de Nadal. Apunteu-vos-hi ja! 

Orquestra i conjunt 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. 

Per als més petits, n’Albert segueix dirigint el conjunt de guitarres. No hi falteu! 

Cant Coral 

Si us ho voleu passar bé cantant cançons de tot el món i de totes les èpoques apunteu-vos al cor 
de l’Escola. Assagem cada dimarts de 18 a 19h. Els directors són en Frederic i n’Immaculada. Per 
formar part del cor només heu de tenir 8 anys i moltes ganes de cantar! 

 

Combos de música moderna 

Si esteu interessats en la música moderna també podeu formar part d’un dels combos que hi ha a 
l’Escola. Els assaigs es fan amb n’Albert els divendres. Si us interessa, xerrau-ne amb el vostre 
professor. Segur que hi ha un combo per a vosaltres! 
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Els músics de l’Escola 
La matriculació en aquest nou curs ha sigut semblant a la del curs anterior, amb una lleugera davallada 
de matrícula. En el següent quadre podreu observar quants alumnes hi ha de cada especialitat. 

 

 

L’ESCOLA EN NÚMEROS 
36 alumnes de 
sensibilització 

4 alumnes de dansa 81  alumnes de 
llenguatge musical  

31 alumnes de guitarra 
clàssica 

11 alumnes de saxòfon 16 alumnes de 
percussió 

13 alumnes de clarinet 14 alumnes de bateria 

5  alumnes de  trombó 5  alumnes de  
trompeta 

11 alumnes de flauta 8 alumnes de cant 

6 alumnes de flabiol I 
xeremia 

61 alumnes de piano 25 alumnes de violí 10 alumnes de guitarra 
elèctrica i baix 

22 alumnes d’Ensenyament  Reglat de Grau 
Elemental i PREP 

203 alumnes d’Ensenyament No Reglat 

225 Músics 

 

L’Escola posa a disposició dels alumnes una 
aula d’estudi  
Una de les novetats d’enguany és la posada en funcionament d’una aula d’estudi que estarà a 
disposició dels alumnes de l’Escola. El funcionament d’aquesta nova aula serà el següent: 

 

1. L’aula estarà a disposició de l’alumnat de 15:30 a 19:30h 
2. L’aula disposa d’un piano elèctric. 
3. L’aula es podrà reservar en franges d’una hora de durada (15,30h-16,30h; 16’30h-17’30h; 

17’30h-18-30h; 18’30h-19’30h) 
4. Per a fer la reserva us haureu d’adreçar a na Rosa, l’administrativa. 
5. Haureu de deixar l’aula amb el llum i les persianes tancades i el calefactor aturat. 
6. Cada alumne serà responsable dels desperfectes que pugui ocasionar. 
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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 Dilluns 15h a 15:30h 

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

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

Josep Devesa Divendres 19 h a 20h 

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

Anabel Sánchez Dimarts 17 a 18h 

Albert Ortiz Dilluns 17 a 18h 

Javier Sánchez Dimarts 18 a 19h 

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

Antoni Lacasa Divendres 18 a 19h 

Jaume Cerdà Dimecres 19,30 a 20,30h 

Tanya Borisova Divendres 16,30 a 17h 

Miquel Valls (director) Divendres 18 a 19h 

Calendari Escolar 
 

El curs finalitzarà el 23 de juny de 2023 
 
Vacances Escolars: 
  Nadal: Del 23 de desembre al 8 de gener (ambdós inclosos) 
  Pasqua: Del 6 d’abril al 14 d’abril (ambdós inclosos) 
Dies Festius: 

12 d’octubre (Festa nacional) 
31 d’octubre (Festa escolar Local) 
1 de novembre (Dia de Tots Sants) 
6 de desembre (Dia de la Constitució) 
8 de desembre (Dia de la Immaculada) 
17 de gener (Sant Antoni) 
27 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) 
2 de maig (Festa Escolar Local) 

 



ESCOLA DE MÚSICA DE POLLENÇA BUTLLETÍ NÚM. 69 / OCTUBRE 2022  

4 
 

 

Donació a l’escola d’un piano de la  

Fundació Aligi Sassu 

 
La cantant Helenita Olivares, viuda del pintor Aligi Sassu ha fet donació d’un piano de mitja cua “Bluttner” a 
l’Escola de Música.  

A l’acte de donació hi van acudir la Sra Helenita Olivares i els seu fill Vicente Sassu, la seva esposa Carolina 
Pathmer i  com també  representants de l’ajuntament: el Batle, el Sr. Andrés Nevado, el tinent Batle 
Sr.Tomeu Cifre, el Regidor de l’Escola de Música, el Sr. Mateu Soler i el director de l’Escola Miquel Valls. 

El piano, estarà a partir d’aquest curs a l’aula de piano de la professora  Tanya Borysova per tal que tots els 
seus alumnes poguin gaudir i tocar setmanalment aquest preciós instrument. 

 

 

La Setmana de Santa Cecília 
Els propers dies dilluns 21 i dimarts 22 de novembre, en el marc de les festa de Santa Cecília, es celebraran 
concerts de solistes i petits grups de cambra. Actuaran alumnes de diferents especialitats instrumentals de 
l’Escola: piano, percussió, flauta, guitarra, cant i clarinet. 

Els concerts es celebraran a l’Església del Convent a les 19:30h. Recomanem l’assistència a tots dos concerts 
ja que podreu gaudir de molt bona música. 

S’aprofitarà el concert del dia 22 per agrair públicament a la Fundació Aligi Sassu, la donació d’un piano a 
l’Escola de Música. 

 

El dimecres 23 de novembre els més petits de l’Escola, els alumnes de sensibilització i dansa, faran una 
cercavila per Pollença i després podran gaudir d’un bon berenar a l’Escola. 
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Concert de la Junge Camerata Academica amb 
participació d’alumnes de l’Escola 

 

La Junge Camerata Academica és una orquestra 
alemana formada per joves instrumentistes, que 
enguany ha fet una gira de concerts a Mallorca.  

Per al concert de Pollença, van comptar amb la 
col·laboració d’alumnes de l’Escola.  

El concert es va celebrar el passat dissabte dia 15 
de febrer a l’Església del Convent. Va ser una 
experiència molt enriquidora per a tots els 
integrants de l’orquestra i per als alumnes de 
l’Escola.  Els joves músics van aprendre com és 
d’important gaudir de la música i com 
transmetre-ho als oients. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sorteig d’entrades del Festival Brahms de Pollença 
Durant el mes de setembre s’ha celebrat el Festival Brahms a 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 10 de setembre: Joan Cortés Cerdà 

- Concert del dia 17 de Setembre: Tomeu Manuel Cerdà José  

- Concert del dia 24 de setembre: Francesc Damià Bota Tous  

 

Enhorabona als guanyadors i gràcies a tots els participants. 

 


