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...i que la música continuï!

Tenir la música moderna com a eix vertebrador del procés educatiu, apropar nens i nenes de primària 
a la sensibilitat musical i desenvolupar a l’escola valors com la solidaritat, la diversitat i la cooperació 
són alguns dels objectius del Projecte Educatiu de l’Escola de la Concepció.  El nostre projecte 
de música forma part del Pla Estratègic de l’escola i consisteix en estudis integrats dins l’ensenyament 
reglat que inclouen l’aprenentatge del llenguatge musical, l’aprenentatge de l’expressió mitjançant 
la dansa i el cant i, a partir de 3r, la pràctica d’un instrument musical i la participació en una banda 
instrumental en forma de Big Band. 

La incorporació de la sisena hora ha beneficiat aquest projecte ja que ha permès incloure tot 
l’ensenyament musical dins l’horari lectiu. Això és possible gràcies al suport econòmic del Departament 
d’Educació de la Generalitat de Catalunya i a l’Institut Municipal d’Educació de l’Ajuntament de 
Barcelona, el qual assessora i impulsa el projecte, alhora que facilita el professorat d’instrumental. 

Actualment, hi ha quatre Big Bands: la Big Band Twist, de 3r, la Big Band Sweet, de 4t, la Big Band 
Rock, de 5è, i la Big Band Black, de 6è.  Això vol dir que 100 nens i nenes aprenen a tocar un 
instrument, s’adonen que tots som diferents, que la diversitat pot ser enriquidora, que poden aprendre 
dels companys i companyes i que cooperar és millor que competir.   

No es tracta tant de fer grans músics com de proporcionar una cultura musical i de transmetre el 
gust per la música, així com de despertar el desig de conèixer diferents manifestacions artístiques. 

El Premi Patxín és una bona mostra de com aquests petits músics ens transmeten aquest gust per 
la música. I amb això volem rendir un modest, però entusiasta, homenatge als músics que acompanyen 
els nostres fills i filles i que en són referents.    

Aquest any l’atorguem a La Locomotora Negra, un dels grups que, juntament amb l’Esmuc, el 
Taller de Músics i La Vella Dixieland, apadrinen hores d’ara les Big Bands de l’escola.     

Aprofitem aquestes línies per agrair a tots els músics que les integren pel seu suport.


