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Nota del director

Imprevisible i improbable curs escolar 2019-20! Difícil i complicat ha resultat el segon semestre que s'ha vist altament
afectat per la pandèmia mundial de Covid-19. L'orquestra infantil i juvenil del Poble-Sec va tenir sort a apostar i treballar
per a la formació de base dels alumnes durant el primer semestre del curs. Les presentacions realitzades pels alumnes
de l'IES Consell de Cent i el fantàstic concert realitzat el gener de 2020 van reforçar la conformació del grup, la seva
dinàmica de treball i la predisposició a l'aprenentatge dels seus alumnes. Ens va permetre sostenir el segon semestre
amb fortalesa i creativitat per mantenir en actiu els objectius del curs i la vida de l'orquestra, destacant projectes com
"Hasta a la Cacerola" i el concert de tancament al CC Albareda, on molts alumnes van passar a un nivell mitjà i avançat
en les peces de partitura.

L'Orquestra Infantil i Juvenil de Sant Genís i la Teixonera va viure un primer trimestre del curs fantàstic, amb un bon
concert a Casa Groga i els tallers realitzats als instituts i escoles participants. Durant el període de confinament, molts
dels nostres integrants es van veure afectats emocionalment i familiarment i el treball telemàtic ens ha resultat complex.
El bon treball de la integradora social de l'orquestra ens va permetre mantenir el pols i ritme. Un cop represes les
sessions presencials i gràcies al curs intensiu de setembre, hem aconseguit recuperar tots els objectius, sessions i
concerts del curs, una situació que semblava impossible. El programa del concert final ha resultat un encert artístic amb
el qual es va mantenir la motivació del grup en alt nivell. Els indicadors de creixement de l'alumnat van donar resultats
com si el Covid no hagués existit.

Sabor agredolç per a aquest curs 2019-20: D'una banda, remarcar el valuós compromís dels nostres col·laboradors en
moments complicats i l'agraïment als equips de treball de l'associació per la seva capacitat de resiliència, creativitat i
superació davant l'adversitat. D'altra banda, el sofriment de moltes persones i el mal passar de les nostres comunitats
afectades per la pandèmia, viure en suspens, que ens obliga a reflexionar profundament sobre els nostres objectius
educatius, socials i ecològics, entre d'altres.
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309

ASSISTENTS A CONCERTS

2
CC Albareda
CC Casa Groga

ESPAIS DE CONCERT

117
Sant Genís i la Teixonera: 

32 sessions presencials
13 sessions telemàtiques

Do D'Acords: 
47 sessions presencials
25 sessions telemàtiques 

ASSAJOS I SESSIONS

4 / 92

ORQUESTRES I ALUMNES
Infantil de Sant Genís i La Teixonera - 20 alumnes
Juvenil de Sant Genís i La Teixonera - 19 alumnes
Infantil i Juvenil de Sant Genís - 3 alumnes transitoris
Infantil de Poble-Sec - 19 alumnes
Juvenil de Poble-Sec - 19 alumnes
Infantil i Juvenil de Poble-sec - 12 alumnes transitoris

L'Associació en nombres
Accions i dades generals del curs 2019/20

25

MÚSICS PARTICIPANTS

8

CONCERTS I ENREGISTRAMENTS

4

5 concerts
2 projectes audiovisuals
(en confinament 2020)
1 producció audiovisual

Casa Groga - Desembre 2019 - 102 asistents
CC Albareda - Gener 2020 - 120 asistents
CC Albareda - Setembre 2020 - 42 asistents
Casa Groga - Octubre 2020 - 45 asistents



És un projecte socioeducatiu a través de la música destinat a nens, nenes i joves
del Poble-Sec. Consisteix en la creació i desenvolupament d’una Orquestra Infantil i
Juvenil amb el propòsit d’afavorir la inclusió social i el diàleg multi-cultural. La seva
metodologia es basa en l’ensenyament d’instruments musicals i la creació artística
comunitària com a mitjà ideal per al desenvolupament d’aptituds, el diàleg i la
transmissió de valors.

Misió

Enriquir i transformar la pedagogia, ocupació i ètica de la infància i la joventut del
Poble-Sec, mitjançant la instrucció, la creació i pràctica col·lectiva de la música,
enfortint la cohesió social del Barri.

Orquestra Infantil i Juvenil de Poble-Sec "Do D'Acords"

Entitats Participants

Pablo Persico | Director
Sebastián Cabra Neira | Coordinació Artística 
Aridane Martín | Professor
Pedro Ramos Alba | Integrador Social

Equip

Amb la col·laboració de:

Escola Mossèn Jacint Verdaguer
Escola Poble-sec 
Escola Tres Pins
Escola Bosc 
Escola La Muntanyeta 
IES Consell de Cent
IES XXV Olimpíada
Centre Cultural Albareda 

Curs escolar 2019/20
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GEMMA LISSETH VACA
ELIAN REINOSO
JOANGEL GARIBALDY 
KHADIJA EL MZOUZ 
DEISSY TOAPANTA 
YAIZA RAMOS RIFÀ 
BRYAN PACIS
RAMÓN AZPEITIA 
JHON ASHSEY FLORES
NOURA EL MZOUZ
KRISH DHANMANI
CAROLIMAR PORCEL
ARTURO PARDO
IBRAHIM HABROUK
MICHEL ALTUNA
NEREA ALBERCA
MEHDI AOULA
JULIANNI LABOUR
LAURA GALLARDO
ALEJANDRO ROMAN SEGURA
ELISABETH PEREA BRAVO
BRENDA DÍAZ BARRAS
MOHAMED EL HACHMI

Juvenil 

Assoliments socials
Joangel Garibaldy 

Joangel és un nen amb molta sensibilitat. Li costava participar en l'orquestra i tenia
molts complexos per a fer activitats en grup. Ocasionalment sofria canvis d'humor
sobtats que l'obligaven a quedar fora d'algunes activitats de l'orquestra. En el seu
primer any en l'orquestra juvenil ha canviat la seva actitud: participa molt més i
està més concentrat, i es va notar un desenvolupament molt positiu en el seu nivell
rítmic i harmònic tant individualment com en el treball grupal. La seva motivació ha
crescut exponencialment.

Mencions especials - Orquestra Juvenil

Assoliments artístics
Khadija El Mzouz

Khadija ha mostrat un procés de maduresa en molts aspectes de la seva
persona. Això ha facilitat que es pugui centrar en els continguts de classe,
recollint per a ella un benefici que es pot visualitzar a la millora evident de la seva
tècnica instrumental, la seva capacitat d'interpretació, i la seva creativitat. Les
seves aportacions musicals són molt importants dins la creació grupal.

Orquestra Infantil i Juvenil de Poble-Sec "Do D'Acords"
Membres 2019/20

6



PATRICIA PACIS  
TIAGO LE ROUX 
JUSTIN PACIS
NICK GALINDO 
ALEXANDRA BERMÚDEZ LAGASCA 
POL MARTÍN 
KEVIN DARÍO SIERRA 
IVAN PAZ 
EDUARD DEHAR 
ADRIANA ALCOBA PORTA 
LAIA GANDULFO ABAUNZ
AKANE TERCERO KAWANISHI 
ZAARA ZAHI 
ISRAEL VISTE 
LUCAS AGUADO MARSAN
LEO TONON
MARINA PIQUER RODRÍGUEZ
LUIS MARIO RESTREPO 
ADAM ROUIFI

Infantil 

Assoliments socials
Leo Tonon

A Leo li costava concentrar-se en les dinàmiques de classe, sense trobar un lloc en el
grup i interrompent la classe amb freqüència. Va aprendre el silenci i a contenir-se
amb un fort treball a consciència i esforç. Actualment porta una actitud amb major
maduresa i molt bona predisposició a l'aprenentatge. Ell i els seus professors van
evidenciar que li encanta descobrir la música. L'evolució de Leo ha estat molt positiva i
té fins i tot marge de millora.

Mencions especials - Orquestra Infantil

Assoliments artístics
Justin Pacis

Justin ha desenvolupat enormement les seves capacitats creatives i interpretatives
durant aquest curs. La seva serietat i implicació en el treball ha donat fruits. Ha millorat
la seva tècnica instrumental i ha enriquit les seves eines a l'hora d'executar i interpretar
la música. Posseeix un llenguatge musical ampli i ha demostrat una gran capacitat de
comprensió i execució amb el llenguatge de Soundpainting.
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Orquestra Infantil i Juvenil de Poble-Sec "Do D'Acords"
Membres 2019/20



Orquestra Infantil i Juvenil de Poble-Sec "Do D'Acords"
Indicadors Curs 2019/20

72 Sessions presencials: 47
Sessions telemàtiques: 25

SESSIONS I ASSAJOS

84,2% mitjana general d'assistència
- 89,6% Orquesta infantil
- 78,5% Orquesta juvenil

ASSISTÈNCIA

16,6%
CREIXEMENT GENERAL

de creixement mitjana general de les
orquestres. Bones puntuacions obtingudes
pels alumnes en acabar el curs, respecte dels
obtinguts al començament del curs.

97 %
VALORACIÓ DE LA FAMÍLIA

de les famílies enquestades valoren
positivament l'orquestra i el 75% afirma que
l'orquestra és notablement important per a
l'alumne.

21,4%

CREACIÓ SONORA I PRÀCTICA
ORQUESTRAL

en creixement mitjana general de les
orquestres sobre la creació sonora i la
pràctica d'orquestra.

90,5 %

SITUACIÓ EN L'ORQUESTRA

dels alumnes enquestats es senten escoltats i
valorats en l'orquestra.
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5 3 concerts
1 projecte audiovisual (en
confinament 2020
1 producció audiovisual

CONCERTS I ENREGISTRAMENTS

50 / 15 Or. Infantil de Poble-Sec - 19 alumnes
Or. Juvenil de Poble-Sec - 19 alumnes
Or. Infantil i Juvenil Poble-sec - 12
alumnes transitoris
Músics participants - 15

23

SESSIONS I TALLERS EN
ESCOLES I INSTITUT

Escola Jacint Verdaguer, 9 sessions
Escola Poble-sec, 5 sessions
Institut Consell de Cent, 9 sessions

ALUMNES I MÚSICS



Orquestra Infantil i Juvenil de Poble-Sec "Do D'Acords"
Concerts i enregistraments 2019/20

Centre Cultural Albareda
Concert de l'Orquestra Infantil i Juvenil del Poble-Sec "Do D'Acords"
Data: 24 gener 2020
Artistes convidats:
Valentina Sousa, Santiago Acevedo, Louis Denis Acosta, Hugo Motta 

9

“Hasta la Cacerola”
Creació comunitària amb instruments domèstics. Gravat durant el
confinament 2020.
“Do d’acords”, Orquestra Infantil i Juvenil del Poble-Sec
Equip i músics: Sebastián Cabra (coordinador artistico), Aridane Martin,
Pedro Alba, Kaoruko Kawanishi
Composició: Pablo Pérsico
Vídeo: Bernat Rueda

Centre Cultural Albareda
Concert de l'Orquestra Infantil i Juvenil del Poble-Sec "Do D'Acords"
Data: 16 setembre 2020
Artistes convidats:
Jon Cottle, Santiago Acevedo, Dani Molino, Sarah Bels 

Centre Cultural Albareda
Enregistrament de “Do d’acords”
Data: 4 novembre 2020
Artistes convidats:
Louis-Denis Acosta, Miguel Ramón, Hugo Motta, Santiago Acevedo

https://www.youtube.com/watch?v=m4yyG1BLghM
https://www.youtube.com/watch?v=PZOoHXiqP0E&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=mrax-jflASs
https://www.youtube.com/watch?v=NauAZeDLRsc&feature=youtu.be


Orquestra Infantil i Juvenil de Poble-Sec "Do D'Acords" - Posters



Orquestra Infantil i Juvenil de Poble-Sec "Do D'Acords"
CC Albareda, Gener 2020

Orquestra Infantil i Juvenil de Poble-Sec "Do D'Acords"
CC Albareda, Novembre 2020

Orquestra Infantil i Juvenil de Poble-Sec "Do D'Acords"
CC Albareda, Novembre 2020

Orquestra Infantil i Juvenil de Poble-Sec "Do D'Acords"
CC Albareda, Gener 2020



Orquestra Infantil i Juvenil de Sant Genís i La Teixonera

Entitats Participants

Pablo Persico | Director
João Braz | Coordinació Artistica 
Marc Trias | Professor
Esther Gonzalez | Integrador Social

Equip

Escola Mare de Déu de Montserrat
Institut Vall d’Hebron
CC Casa Groga 

És un projecte socioeducatiu a través de la música destinat a nens, nenes i joves del
Sant Genís i la Teixonera. Consisteix en la creació i desenvolupament d’una
Orquestra Infantil i Juvenil amb el propòsit d’afavorir la inclusió social i el diàleg
multi- cultural. La seva metodologia es basa en l’ensenyament d’instruments
musicals i la creació artística comunitària com a mitjà ideal per al desenvolupament
d’aptituds, el diàleg i la transmissió de valors.

Misió

Enriquir i transformar la pedagogia, ocupació i ètica de la infància i la joventut del
Sant Genís I La Teixonera, mitjançant la instrucció, la creació i pràctica col·lectiva de
la música, enfortint la cohesió social del Barri.

Curs escolar 2019/20

Amb la col·laboració de:
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NAHOMY VARELA
ANGEL FUENTE SERRANO
ADRIAN MONTGOMERIE HERRERA
JOSÉ ÁNGEL SANDOVAL
DIEGO BRAVO
RUBÍ MARIAN RIBAS
JULIA RIVERA
ALINA RODRIGUEZ
PAULINA BURGOS
MARIA FERNANDA CALDEIRA
JUAN JOSE MOYANO
MARIO GARCIA
YASSIN SAIDI
ALMA AYUSO
ANGELIQUE PERPOSE
SORAYA GONZALEZ
GISELA ARIÑO
KEYRA NOELIA ZAMBRANO
DANIAL ABBAS
DYLAN HERNANDEZ
ANYELA FERNANDEZ

Juvenil 

Assoliments socials
Julia Rivi

Julia sempre va revelar molta musicalitat i ganes de tocar, però moltes
vegades es perdien aquests atributs a causa de falta de concentració i
d'autoconfiança. Aquest curs ha estat determinant en aquest sentit, amb
una millora molt significativa tècnicament i dirigint en el concert final,
oferint tota la seva creativitat davant dels seus col·legues i del públic.

Mencions especials - Orquestra Juvenil

Orquestra Infantil i Juvenil de Sant Genís i la Teixonera
Membres 2019/20

Assoliments artístics
Diego Bravo

Havent millorat la seva concentració i capacitat d'escolta, el treball tècnic i
creatiu es van cristal·litzar en aportacions musicals d'elevat nivell,
estructurants en la creació de l'Orquestra. A més, amb el seu
desenvolupament individual amb l'acordió, ha permès a l'Orquestra generar
sonoritats que no s'havien explorat abans.
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SONIA ALCALDE 
JORGE LEDEZMA RUIZ
ANNA GIL DE AVALLE SOLER
PAULA RUIZ
JUDITH RUIZ
ANDREA FUENTE
NEREA ARAGONÉS
LEA SERRATO
REBECA MORENO
CECILIA MORENO
AIMAN FOUAD
AFRICA AFRICA SOLER
DANNA NORIEGA
EDER PRIETO
SOPHIA MARÍA
ISABELLA VALENTÍN
ALEXANDRA SOLIS
MERIEM NOUR
DANIEL FAKHOURI
SOFIA KORHYTSKA
UNAI OSUNA

Assoliments socials
Sonia Alcade

Sònia ha fet un canvi molt significatiu en la seva actitud aquest curs, millorant molt el seu autocontrol, la
seva capacitat de dialogar, la seva concentració i el seu sentit de responsabilitat. Els seus èxits s'han
cristal·litzat sent designada com a directora de l'orquestra per al concert.

Mencions especials - Orquestra Infantil

Assoliments artístics
Rebeca Moreno

Rebeca sempre ha contribuït molt a la dinàmica de classe, però aquest curs
el seu nivell tècnic ha millorat en molts àmbits i ha arribat a dirigir, amb
molt èxit, en el concert final. Com a directora i com a executant, sempre es
pot comptar amb les seves aportacions, de manera que s'ha convertit en un
clar referent de l'orquestra.
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Infantil

Orquestra Infantil i Juvenil de Sant Genís i la Teixonera
Membres 2019/20
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Orquestra Infantil i Juvenil de Sant Genís i la Teixonera
Indicadors Curs 2019/20

4 2 concerts
1 projecte audiovisual (en
confinament 2020)
1 taller de 6 sessions al l’IES Vall
d’Hebrón)

CONCERTS, TALLERS I AUDIOVISUALS

84,7 % mitjana general d'assistència.
- 89,6% Orquestra Infantil
- 78,5% Orquestra juvenil

ASSISTÈNCIA

42 / 10

ALUMNES I MÚSICS

Or. Infantil de Sant Genís i La Teixonera - 20 alumnes 
Or. Juvenil de Sant Genís i La Teixonera - 19 alumnes 
Or. Infantil i Juvenil de Sant Genís - 3 alumnes
transitoris
Músics participants 10

96 %

VALORACIÓ DE LA FAMÍLIA

de respostes positives de les famílies en les enquestes
realitzades. Es destaca que el 65% de les famílies
enquestades afirmen que l'orquestra és notablement
important per a l'alumne

63 %

LECTURA I HARMONIA

de creixement mitjana general dels alumnes
en habilitats de lectura i harmonia (punteges
obtinguts en acabar el curs, respecte dels
obtinguts al començament de la mateixa)

95,1%

SITUACIÓ EN L'ORQUESTRA

dels alumnes enquestats se senten
escoltats i valorats en l'orquestra. El
66,6 destaca aquesta valoració com
notable.

45 32 sesiones presenciales
13 Sesiones telemáticas

SESSIONS I ASSAJOS

33,2%

CREIXEMENT GENERAL

de creixement mitjana general dels
alumnes en les puntuacions
obtingudes en acabar el curs, respecte
dels obtinguts al començament del
curs.



Cultural Centre Casa Groga
Concert de l'Orquestra Infantil i Juvenil de Sant Genís i la Teixonera
Data: 18 desembre 2019
Artistes convidats:
Santiago Acevedo, Lola Stouthamer, Sebastián Vidal,  Enric Ponsa

Cultural Centre Casa Groga
Concert de l'Orquestra Infantil i Juvenil de Sant Genís i la Teixonera
Data: 2 octubre 2020
Artistes convidats:
Rosa Sánchez Quarteto

“Vasos y pantuflas”
Creació comunitària amb instruments domèstics. Gravat durant el
confinament 2020.
Orquestra Infantil i Juvenil de Sant Genís i la Teixonera
Equip: Pablo Persico, João Braz (coordinació artística), Marc Trías, Esther
González
Vídeo: João Braz

Orquestra Infantil i Juvenil de Sant Genís i La Teixonera 
Concerts i enregistraments 2019/20
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https://fb.watch/1BiIRhC8b3/
https://www.youtube.com/watch?v=MghT3Y9sWZY&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2eJrYtmNuKmh1B6Ia3d6mjqmpy7OCTneldsGzoH_GFr-0UjM0HbcrvZ68
https://www.youtube.com/watch?v=qb2tcFdVD6Y&t=173s&fbclid=IwAR17YD08_qhnEmDE4WkPPNWKuFGY0D2EKDwN2e4B2jZW8DhHjPLZgfCHxx0


Orquestra Infantil i Juvenil de Sant Genís i la Teixonera - Posters



Orquestra Infantil i Juvenil de Sant Genís i La Teixonera
Casa Groga, Octubre 2020

Orquestra Infantil i Juvenil de Sant Genís i La Teixonera
Casa Groga, Octubre 2020

Orquestra Infantil i Juvenil de Sant Genís i La Teixonera
"Vasos y pantuflas" gravat durant el confinement

Orquestra Infantil i Juvenil de Sant Genís i La Teixonera
Casa Groga, Octubre 2020
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Sesió de presentació a l'IES Consell de Cent

Data: 23 octubre 2019

Descripció: Jornada de presentació de l'equip
d'Integrasons per a alumnes d'ESO de l'IES Consell
de Cent. Es van realitzar 9 sessions per a més de
150 alumnes que han experimentat una experiència
Integrasons d'orquestra al costat dels membres
actuals de l'orquestra juvenil del Poble-sec i els
professors.

XXIV Premi Nacional President Lluís Companys

Data: Octubre 2019

Descripció: L'associació Integrasons, fundada i
dirigida per Pablo Persico, va ser reconeguda pel
seu treball amb l'Orquestra Infantil i Juvenil Poble-
Sec "Do D'Acords" i l'Orquestra Infantil i Juvenil de
Sant Genís i La Teixonera.

Sessió de presentació a l'IES Vall d'Hebron

Data: 25 setembre 2019

Descripció: Jornada de presentació de l'equip
d'Integrasons per a alumnes d'ESO de l'IES Vall
d'Hebron. Es van realitzar 6 sessions per a més de
120 alumnes que han gaudit de la seva primera
experiència d'orquestra amb més de 50 instruments
de la metodologia Integrasons.

Presentacions, premis i jornades
Curs escolar 2019/20
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Altres esdeveniments

Data: 3 desembre 2019

Descripció: Presentació a càrrec de Pablo Persico
en l'esdeveniment "Viatge Sonor i Visual per la
música del Poble-sec", organitzada per
associacions del Poble-Sec i el Centre Cultural
Albareda.

Sessons i tallers en escoles i institut

Data: octubre 2020

Descripció: Jornada de presentació de l'equip
d'Integrasons per a mes de 180 alumnes de les
escoles Jacint Verdaguer i Poble-sec i l’IES Consell
de Cent, que han gaudit de la seva primera
experiència d'orquestra amb més de 50 instruments
de la metodologia Integrasons.



Producció audiovisual - Disco en línea 
Al final del curs, es va produir un disc en línia que inclou els moments
més destacats de l'any de l'Orquestra Infantil i Juvenil de Poble-Sec "Do
d'acords". Accediu al disc en línia aquí.

Disseny i lliurament de diplomes
Es van dissenyar i lliurar diplomes personalitzats durant una sessió
especial per celebrar el final del curs i els èxits dels alumnes de
l'Orquestra Infantil i Juvenil de Poble-Sec "Do d'acords".

Disseny i lliurament d'informes
Es van elaborar, dissenyar i lliurar informes per les orquestres de Sant
Genís i la Teixonera i Poble-Sec "Do d'acords". La informació incloïa el
creixement social i artístic de l'estudiant, així com observacions
generals.

Produccions 
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https://integrasons.com/discos/
https://integrasons.com/do-dacords-2019-20/
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www.integrasons.com

Major informació

info@integrasons.com

Carrer d'En Fontrodona, 31, 08004 Barcelona

Xarxes socials:

http://www.integrasons.com/
http://www.facebook.com/integrasons
https://www.flickr.com/photos/148866916@N05/albums
http://www.twitter.com/integrasons
http://www.youtube.com/integrasons
http://www.integrasons.com/
http://www.facebook.com/integrasons
https://www.flickr.com/photos/148866916@N05/albums
http://www.twitter.com/integrasons
http://www.youtube.com/integrasons

