
Les colònies de l’Escola Municipal de Música El Faristol de Roda de Ter i 
l’Esquirol proposen un espai de convivència de tres dies plens de música i 
activitats lúdiques diverses. 
 
La música serà el fil conductor de la trobada. Organitzarem grups 
instrumentals estàndards dels quals no podem gaudir de manera regular en el 
context del dia a dia a l’escola: orquestra de corda, big band, cambra o 
agrupacions de conjunts instrumentals; i també aprofitarem per ajuntar-nos 
tots plegats i crear una gran orquestra simfònica! 
 
Alternarem les estones d’assaig amb tallers variats, vetllant per la cohesió de 
grup, com ara activitats corals, de percussió corporal o dinàmiques de 
creativitat amb els instruments, i amb estones de lleure en les que puguem 
gaudir de l’entorn de la casa i la piscina. 
 
Volem acabar les jornades amb una trobada que enforteixi els lligams i vincles 
entre la comunitat: una mostra en format concert on, a més de presentar el 
que haurem treballat durant l’estada, també podrem veure el resultat del 
taller participatiu amb les famílies que vulguin ser-hi la mateixa tarda. 
 
Dates: 
De l'1 al 3 de juliol de 2020. 
 
Inscripcions: 
Per fer la inscripció només heu de respondre aquest formulari: 
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf77UUaEV0PODONmjJm
v4UsFOfMwZYX0DwyunLeyQ-zKorNug/viewform	
 
Quan se sàpiga que no hi ha inconvenients per dur a terme les colònies, us 
demanarem que feu el pagament al número de compte de l’Associació 
d’Usuàries. 

Places: 
60 alumnes (mínim 30). Nascuts el 2009 o abans. 
 
Preu: 
Depenent del nombre d'inscripcions, el preu es mourà al voltant dels 200€- 
(inclou pensió complerta i transport en autocar fins a la casa de colònies, 
assegurança i honoraris de la directora de lleure). 
 
Programa: 
Sortirem el dia 1 de juliol al matí Roda de Ter en autocar i dinarem a la casa de 
colònies (cal portar el dinar de casa). Durant els dos dies de colònies muntarem 
repertori instrumental per diferents conjunts i un tutti per al concert final, que 
farem el dia 3 a la tarda a la mateixa casa, quan vingueu a buscar els vostres 
fills i filles. 
 
 
 
Us animem molt a participar-hi i a que feu extensiva aquesta informació amb 
qui tingueu ganes de compartir molta música a l'aire lliure. 
 
Comissió: 
Albert Carrique 
Queralt Valls 
Martina Arqués 
Dani Medina 
Roger Santacana 
 
 
Contacte: 
colonies@emmfaristol.cat 


