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CONTEXTUALITZACIÓ: 

- L’escola Santa Eugènia o el colegi Groc està situada al 
barri de Santa Eugènia. 

- La majoria de famílies tenen un nivell cultural i sòcio-
econòmic baix. 

- El 74% provenen d’arreu del món (Europa, Amèrica 
Central i del Sud, Marroc, països de l’Est d’Europa, Àfrica 
subsahariana i Àsia). 

- Hi ha un elevat nombre d’alumnes amb Necessitats 
Educatives Especials . 

- Hi ha molta matrícula viva. 

 

 
 

 

 
                       



   La música a l’Escola Santa Eugènia 

Desde el 2008 l’escola Santa Eugènia realitza el Projecte Montsalvatge promogut per 
l’Ajuntament de Girona 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aquest projecte es duu a terme amb  l’ajuda de 3 professors de l’Escola Municipal 
de Música de Girona, els 2 mestres de música de l’escola i la implicació de tot el 
claustre 
 



Com a instruments toquen: 
 
 
 
           EL XILÒFON 
 
 

- Els alumnes d’Educació Infantil realitzen una sessió de música amb mig grup 
setmanalment.  
 
-  CI fan 2 sessions de música: Cant Coral i música 
 

-  Els de CM i CS realitzen 3 sessions de música fent Cant Coral, Instrument i 
Música.  



LA FLAUTA SOPRANO I CONTRALT 

LA GUITARRA 



IDEA D’ESCAMPAR LA MÚSICA 

DINS L’ESCOLA 

AL BARRI 

MÉS LLUNY 

A GIRONA 

Veure el bloc de l’escola “Petits contes cantats per xics” 
http://pmusantaeugenia.blogspot.com.es/  

http://pmusantaeugenia.blogspot.com.es/
http://pmusantaeugenia.blogspot.com.es/


ELS VISITEM 

Els alumnes que encara no 
toquen instruments (EI i CI) 
visiten als músics  

DINS L’ESCOLA 



ELS PATIS MUSICALS 

Els alumnes s’apunten i venen lliurement a l’hora del pati a tocar els instruments que 
volen o repassar l’instrument que fan al projecte Montsalvatge . 



LES SORPRESES MUSICALS 

Músics amateurs o professionals venen 
voluntàriament a ensenyar el seu 
instrument a una hora del pati al teatre de 
l’escola 



PARTICIPACIÓ DE LES FAMÍLIES 

A la castanyada ballen danses en el pati de l’escola i per Nadal convidem a les 
famílies a cantar nadales assajant a l’escola davant els seus fills i al concert que 
fem a l’Auditori de la Mercè.  



AL BARRI 
GRAVEM EN UN ESTUDI PROFESSIONAL 

PETITS CONTES CANTATS PER XICS (ja explicada) 

Els alumnes de 6è tenen l’opotunitat de gravar en 
un estudi professional 



CANTEM AMB LA CORAL D’AVIS DEL BARRI 

Els alumnes de P5 canten al local dels avis, ells venen a la nostra escola i participen en el 
concert de fi de curs a l’Auditori de Girona 
Així mateix P4 ofereix un concert als avis de la residència del Carrer Santa Eugènia 



A GIRONA CONCERT  DE NADAL A L’AUDITORI DE LA MERCÈ 

CONCERT  PEL TEMPS DE FLORS   



CONCERT A L’AUDITORI DE GIRONA 

Aquest ja és el segon any que realitzem el concert a l’Auditori, desde que vam 
celebrar el 75è aniversari 



COL·LABORACIÓ AMB LES LLARS D’INFANTS DE GIRONA 

P5 i P2 ballem junts, cantem junts! 



INTERCANVI ENTRE MESTRES, 
UDG I SANTA EUGÈNIA 



INVITACIÓ EN ACTES A FER CONCERTS 

Com ara el concert de clausura del Repensem 



INTERCANVI AMB SUÏSSA  
A TRAVÉS DEL SKYPE 

MÉS LLUNY 

VISITA DELS MESTRES DE 
SCHAOUEN A L’ESCOLA 



L’experiència va ser un èxit! 
 

Difusió a Catalunya ! 

També al facebook d’educació de Girona! 

 I a Suïssa ! 



 
                 

 
 
 
 
 
 
 

Per la vostra escolta i participació!  
 
 
 
 

Agraïr la col·laboració de l’escola Santa Eugènia, l’Escola Municipal de Música 
de Girona, l’Ajuntament de Girona i a tots els nens i nenes i totes les persones 

que fan possible gaudir i compartir amb la música cada dia!   

                                     

 

 

Moltes gràcies a tots i totes 

http://pmusantaeugenia.blogspot.com.es/       anna.agudo@gmail.com 

http://pmusantaeugenia.blogspot.com.es/
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