Concert de l'orquestra de l'IES Alexandre Satorras
Dades generals:
IES Alexandre Satorras
Maresme

Dades de l’experiència:
"L'experiència que es presenta consisteix en que l'orquestra de l'IES Alexandre Satorras
formada per alumnes, amb una coral de 40 nois i noies i un grup instrumental de 40 membres,
i dirigida pel professor de música del centre Dídac Rocher van oferir un concert amb cançons
de música de sempre a tots el avis de Mataró".
L'orquestra de l'IES Alexandre Satorras formada per alumnes, amb una coral de 40 nois i noies i
un grup instrumental de 40 membres, i dirigida pel professor de música del centre Dídac
Rocher van oferir un concert amb cançons de música de sempre a tots el avis de Mataró.
Aquell mateix dia el personal de la residència va oferir un refrigeri per a tots els assistents.
Des de la Fundació Hospital es van traslladar els malalts al concert perquè poguessin assistir i
ho van fer també amb l'ajuda dels Voluntaris pel futur.
El concert va resultar un èxit, i els espectadors van mostrar-se molt agraïts per l'actuació dels
alumnes. Pels alumnes també va ser una experiència especial, ja que, fins aquell moment
només havien actuat en altres instituts en intercanvis, i era la primera vegada que actuaven a
l'aire lliure i també per a un públic diferent.
El professor de música vol continuar amb aquesta experiència, i de cara al curs vinent espera
tornar a organitzar concerts d'aquesta mena.

Redacció: Laura Campo, gener 2009
Aprenentatges que s'han donat:
-

Promoure i millorar l'educació musical des de l'educació secundària i de batxillerat.

-

Reconèixer i conèixer als avis de Mataró.

Descripció del servei:
Oferir un espai de distensió i intercanvi al voltant de la música per a persones grans.

Àmbits de servei: Intercanvi generacional
Matèries implicades: Música
Nivells educatius: Educació obligatòria
Edats dels participants: 16-18 anys, 14-16 anys

Data d'inici del projecte: abril 2007
Data de finalització del projecte: En curs
Entitats que participen a l'experiència: La residència d'avis San Josep de Mataró, L'Hospital
San Jaume i Santa Magdalena, Voluntaris pel futur.

Dades de contacte:
Adreça: Av. del Velòdrom, 37
Població: Mataró
Comarca: Maresme
Telèfon: 93 798 77 11
Web: http://www.xtec.es/centres/a8021260/

