
ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA I
DANSA DE TORROELLA DE MONTGRÍ

Butlletí mensual - OCTUBRE

ARRIBA LA TARDOR...
Quan a l'octubre plou, el rovelló es

mou i a l'EMMDT no parem de

moure'ns i de fer música!

AGENDA!

AGENDA...
El dia 12 i el 31 d'octubre, seguint

el calendari escolar són festius a

l'escola. 



TALLER DE LECTOESCRIPTURA PER A
LES FAMÍLIES
El dissabte 22 d'octubre de 4 a 2/4 de 6 de la tarda tindrà

lloc el primer taller de lectoescriptura musical per a les

famílies. 

Aquest taller té l'objectiu de donar una pinzellada sobre

com funciona la lectoescriptura musical i així poder ajudar i

acompanyar als vostres infants en el seu aprenentatge

musical i reforçar aquest aspecte de la música que a

vegades és el més feixuc. 

El taller és gratuït però per participar-hi cal inscripció

prèvia enviant un email a l'escola

(escolademusica@jmtorroella.cat). Teniu temps fins el dia 13

d'octubre. 

El dia 6 de novembre tenim la

Castanyada de l'EMMDT! Tindrem

un matí ple de música i de

castanyes! Més endavant us

donarem detalls de l'activitat però

així ja us ho podeu apuntar a

l'agenda!

GUARDEU-VOS LA DATA DE LA
CASTANYADA!



COMENÇA LA DANSA PER A
ADULTS!
Aquest curs obrim un nou grup de dansa...per a adults! 

La classe tindrà lloc els dimarts de 19h a 20h a l'aula Chopin.

Per a més informació i preinscripcions poseu-vos en contacte

amb la secretaria de l'escola. 

MATERIAL PER A LES CLASSES DE
LLENGUATGE D'EDUCACIÓ BÀSICA!

Aquest curs el professorat de l'àrea de llenguatge de l'etapa

d'educació bàsica hem decidit canviar el llibre que fins ara

s'utilitzava per un material propi que s'adapti millor a la nostra

metodologia de classes. 

Aquest material s'ha anat confeccionant i a partir del dijous 6

d'octubre l'alumnat de EB 1, 2 i 3 podran venir a secretaria a

buscar un pack: portafolis + una llibreta amb pentagrames + un

llibre. Aquest pack té un cost de 10€ a abonar en el moment de

venir a buscar el material (es pot pagar amb targeta de crèdit o

amb efectiu just).

Els grups de EB 4, 5 i 6 tenen un pack més reduït amb portafolis

i llibreta i el professorat donarà material a l'aula que guardaran

al portafolis. Aquest pack té un preu de 2€ i també s'ha de venir

a buscar a secretaria. 

Aquest material es quedarà a l'aula exceptuant les setmanes

que el professorat posi alguna tasca que requereixi emportar-se

el material. Us demanem que hi poseu també un LLAPIS i una

GOMA . Moltes gràcies!



Podreu veure el nostre

professor de guitarra, l'Iñaki

Caparrós , en concert el

divendres dia 7 d'octubre ea

les 23h al Mas Pi de Verges

amb el seu grup Mambo

Combo!

EL NOSTRE PROFESSORAT EN
CONCERT!

El nostre professor de saxo, en Dani Hernández , el podreu veure

a la plaça Independència de Girona el dia 1 d'octubre a les 18.00

amb la Cobla Mil.lenària. 

El dies 10, 17 i 24 d'octubre al teatre

Condal de Barcelona podreu veure als

professors Xavi Molina i Adrià Bauzó

representant "Noucents el pianista de

l'Oceà" producció de Cascai teatre.



El nostre professor de bateria,

l'Albert Torrent , i el nostre

professor de baix, l'Andreu

Torrent , juntament amb ex-

alumnes de l'escola els

podreu veure el dissabte 8

d'octubre a les 19.15h a la

Plaça Independència de

Girona amb el grup Akoblats

pel Correllengua 2022. 

El dia 9 d'octubre a l'auditori

de Girona hi podreu veure els

professors Xavi Molina i Adrià

Bauzó amb la Girona Jazz

Project Big Band

acompanyant a la llegenda

del Baix elèctric Carles

Benavent amb arranjaments i

direcció del saxofonista

holandès Bernard VanRossum

sens dubte un concert d'alt

nivell, més informació aquí .

https://auditori.girona.cat/cat/programacio_fitxa.php?idReg=3369
https://auditori.girona.cat/cat/programacio_fitxa.php?idReg=3369


El dia 11 d'octubre els

professors Xavi Molina,

Albert Clapés i Adrià Bauzó

estaran al TeMePé de

Palafrugell amb l'obra "Els

colors de Duke Ellington" de

Cascai Teatre, dintre el 28é

festival de jazz de la Costa

Brava més informació aquí .

El dia 23 d'octubre dintre el

programa de la festa major

de Banyoles podrem veure els

nostres professors Xavi

Molina i Adrià Bauzó amb

l'espectacle "Musicals pels

més menuts" un espectacle

musical dirigit als nadons i

infants de 0 a 4 anys, un

viatge sensorial i musical

amb la companya "pels més

menuts" més informació aquí.

El dia 30 d'octubre podrem

veure els professors Albert

Torrent, Andreu Torrent i

Adrià Bauzó a Girona amb la

Black Music Big Band. Aviat

més notícies d'aquesta

actuació, ja que s'ha de fer la

presentació oficial de

l'activitat, però reserveu el

dia que serà una gran nit de

música a la ciutat.

https://www.palafrugellcultura.cat/ca/programacio/c/2998-marcel-tomasgirona-jazz-projectcascai-teatre-.html
https://cultura.banyoles.cat/ca/programacio/c/32510-pels-mes-menuts.html


Ho podeu fer a través del
mail, telèfon o mòbil:

escolademusica@jmtorroella.cat

972 76 06 05/ 636 56 72 89

Matí: dimecres de 10 a 13h
Tardes: de dilluns a dijous 
de 16.00 a 19.00h

O presencialment:

Si heu de contactar amb l'EMMDT...

RECOMANACIÓ MUSICAL DEL MES

Aquest mes us recomanem

els Tuba Skinny , una

formació musical que neix

dels carrers de New Orleans.

Una formació jove que

continua amb el llegat

musical d'una ciutat que ha

influenciat al món sencer

amb la seva música.

Enllaç del video aquí.

https://www.youtube.com/watch?v=jft3BVoxqjo

