
Aula de música Puig-Porret 
Aula d’estiu per a pianistes 

   Del 26 al 30 de juny de 201717

AULA DE MÚSICA PUIG-PORRET 

L’Aula de Música és una proposta d’aprofundiment pedagògic del 
Conservatori de Vic amb el patrocini de la Institució Puig-Porret, 
destinada a alumnes amb un interès i una aposta ferma per als 
estudis musicals. 

La proposta es basa en la participació a una sèrie d’activitats durant 
el curs amb la intenció de complementar la formació i possibilitar una 
vivència musical més intensa  compartida amb d’altres alumnes i 
professors. 

L’admissió dels alumnes es farà en base a un informe del tutor 
aconsellant i avalant la participació de l’alumne en aquestes 
activitats. 



AULA D’ESTIU 2017 per a alumnes de Grau Professional 

Del 26 al 30 de juny.  

ACTIVITATS 

Classes magistrals  
Cada alumne participarà com a alumne actiu a un mínim de tres 
classes. 

Tallers d’improvisació 
Els alumnes, distribuïts per nivells en classes de grup, podran 
desenvolupar la creació musical en base als seus coneixements.  

Sessions monogràfiques 
Exposicions o xerrades sobre aspectes importants en relació al piano 
i a la cultura musical en general. Activitats musicals col·lectives. 

Estudi personal 
Cada alumne disposarà d’un espai diari per al seu treball individual, 
on rebrà  l’ajuda i el suport dels professors assistents. 

HORARIS 
9:15 a 11:30h 
11:30 a 12:00h 
12:00 a 14:15h  
14:00 a 17:15h 
17:15 a 19:30h  
20:00h
21:30h   
22:15h   

1ª Sessió 
Esmorzar 
2ª Sessió 
Dinar-Piscina 
3ª Sessió 
Concerts  
Sopar (Restaurant l’Atlàntida) 
Jocs i esports a la fresca 

PREUS 

Alumnes del Conservatori de Vic:  220€ 
Alumnes externs (grau professional):  245€ 
El preu inclou: les 3 classes magistrals, les classes col·lectives, les 
activitats,  l’esmorzar i el sopar de tots els dies, entrades al cicle 
Vespres d'Estiu a l’Atlàntida, piscina i material per a diverses 
activitats. 

AULA D’ ESTIU 2017 per a alumnes de 6è de Nivell 
Elemental i alumnes de Nivell Mitjà 

Els alumnes de 6è de Nivell Elemental i Nivell Mitjà de l’ Escola de 
Música de Vic poden inscriure’s per participar en un format reduït 
de diverses classes i activitats musicals col·lectives. 

HORARIS : A determinar.

PREU 
105€  

Inclou totes les classes i activitats col·lectives, entrades per 
al cicle Vespres d'Estiu a l'Atlàntida, piscina, esmorzar 
i sopar, material per a diverses activitats… 



PROFESSORS 

 Piano 
Diana Baker (Concertista, Presidenta Associació Pianissimo) 

Mª Jesús Crespo (Esmuc)   

Jordi López (Conservatori de Vila-seca)  
Tallers improvisació 

Carles Marigó (Conservatori delLiceu) 
Professor assistent i coordinador d’activitats 

Jorge Nava (Pianista Concertista) 
 Professors del Conservatori de Vic 

A determinar
Col·laboradors



CONCERTS 

·Dimarts 27 de juny a les 20 hores /Sala 3 Joan Anglada

JORGE NAVA, piano 

(Premiat per Joventuts Musicals d'Espanya) 

· Dijous 29 de juny a les 20:00 hores / Sala 3 Joan Anglada

CONCERT DELS ALUMNES PREMI DE L'AULA DE MÚSICA PUIG-PORRET

· Divendres 30 de juny a les 20:30 hores / Sala 1

JONC. LA 5a DE BEETHOVEN (els alumnes del curs 
tindran accés a l'assaig general previ al concert)

· Dissabte 1 de juliol a les 20 hores/ Sala 3

JUDIT MUÑOZ, soprano 

ORIOL CODINA, clarinet

JORDI MATAS, piano

Professors de l'EMVIC

PRESENTACIÓ i REUNIÓ INFORMATIVA 

A determinar. S'anirà actualitzant tota la informació 

al web. INSCRIPCIÓ: Enviar un mail a 

aulademusicapuigporret@emvic.cat  abans del 17 de 

juny.

Per a dubtes i consultes: 

Jordi Matas, coordinador   

aulademusicapuigporret@emvic.cat 
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