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Nota del director
Un altre any d'èxit pedagògic social i artístic amb Molt bon rendiment i alt creixement: Aquest és el resultat que ens
mostren els indicadors per a totes les orquestres de integrasons respecte al curs 2021-22. Fruit del treball realitzat
entre els alumnes de les orquestres, les seves famílies, entitats participants, l'equip de integrasons i tots els agents
participants. Resultats que poden fins i tot resultar “esperables”.
“Do d’acords”, l’Orquestra Infantil I Juvenil del Poble-Sec: Enguany hem aconseguit fer visibles els resultats de
molts anys de treball i el risc assumit. L'esment mes important és sense dubtes per a l'orquestra juvenil amb els qui
hem gestionat paral·lelament 2 projectes molt diferents: un subgrup avançat, de llarga trajectòria en l'orquestra i
que ha aconseguit un gran nivell artístic. I un altre subgrup de nivell inicial (la majoria dels alumnes i alumnes van
prendre contacte amb els instruments i la metodologia per primera vegada) ha aconseguit entendre la dinàmica i la
importància de participar en el projecte, adquirint personalitat i pertinència de grup a més d'una bona base que li
permetrà sostenir la tensió artística necessària. D'altra banda, l'orquestra infantil, amb molts alumnes de 6è curs,
en l’etapa final per a un grup de gran creativitat i que pujarà i s'adaptarà a l'orquestra juvenil amb facilitat. Durant
aquest curs hem realitzat diversos concerts en el Centre Cultural Albareda, centrant-nos en el treball pedagògicartístic. La gran producció del curs va ser al juny en CaixaFòrum al costat de l'Aula Jazz Orchestra, una banda de
mes de 20 músics convidats. Tot un luxe i una gran feina logística, de producció i d'encaix d'objectius socials i
artístics.
Molt bon rendiment i alt creixement: per a totes dues orquestres, infantil i Juvenil de SantGenís i La Teixonera,
respecte al curs 2021-22. Hem festejat de manera destacable la conformació definitiva de l'orquestra juvenil amb
la creació d'un grup fort, que ha registrat bon nivell de motivació, assistència, i predisposició a l'aprenentatge. La
incorporació en el projecte del Institut Anna Gironella de Mundet ha resultat fonamental en aquest procés i
generant a més major integració social. L'Orquestra Infantil i Juvenil de Sant Genís i la Teixonera va aconseguir
festejar 2 concerts al Centre Civic Casa Groga amb grans resultats artístics, molt ben rebuts per famílies i
educadors i directius de les entitats participants. Es destaquen també la implicació dels músics convidats en el
procés, que van expressar la seva admiració pels resultats aconseguits amb els alumnes.
Prova Pilot: molt bons resultats amb el nou projecte realitzat en l'associació SaóPrat, posant en valor la
metodologia integrasons amb un nou format mes reduït i de major personalització. Gran experiència en els
concerts realitzats en el Teatre Modern i Casa d'Andalusia.
Resultats que poden fins i tot resultar “esperables”. I creiem que no és així. És important destacar l'esforç i
l'excepcionalitat que estan implicats en l'assoliment d'aquests objectius. La nostra experiència ens diu que només
s'aconsegueix mantenir aquests resultats amb una tensió i una concentració que arriba des de la passió, el
compromís i la responsabilitat del treball comunitari. El nostre agraïment a tots i totes els qui confien en el nostre
treball.

L'Associació en nombres
Accions i dades generals del curs 2021/22
CONCERTS

9

MÚSICS PARTICIPANTS
"Do d'acords" - 5 concerts
Sant Genís i la Teixonera - 2 concerts
Infantil Saó - 2 concerts

53

ORQUESTRES I ALUMNES

123

SESSIONS I ASSAJOS

Sant Genís i la Teixonera - 49 alumnes
Poble-Sec "Do d'acords" - 49 alumnes
Infantil Saó - 25 alumnes

240

ESPAIS DE CONCERT

5

"Do d'acords" - 35
Sant Genís i la Teixonera - 8
Infantil Saó -10

CaixaForum
Centre Cultural Albareda
Centre Cultural Casa Groga
Casa de Andalucía
Teatre Modern
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Sant Genís i la Teixonera: 67 assajos
Do D'Acords: 147 assajos
Infantil Saó - 33 assajos

Orquestra Infantil i Juvenil de Poble-Sec "Do D'Acords"
Curs escolar 2021/22
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.

Equip
Pablo Persico | Director
Sebastián Cabra Neira | Coordinació Artística
Daniel Munarriz Senosiain | Professor
Jacinto Elá Eyene | Integrador Social

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.

Amb la col·laboració de:
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Entitats Participants
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

Orquestra Infantil i Juvenil de Poble-Sec "Do D'Acords"
Indicadors Curs 2021/22
CONCERTS

SESSIONS I ASSAJOS

CC Albareda - Gener 2022
CC Albareda - Abril 2022
CaixaFòrum - Juny 2022
CC Albareda - Juliol 2022
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147

Curs 2021/22

VALORACIÓ DELS ALUMNES

94%

dels alumnes valora el projecte
positivamente
55 % amb una resposte de notable
39 % amb una resposte de satisfactori

+ Taller Integrasons al CC Albareda - Setembre 2021

ASSISTÈNCIA

ALUMNES

49

Regulares: 34
Irregulares: 3
Permanencia temporal:12

mitjana general d'assistència
- 82,05 % para la orquesta infantil
- 86,06 % para la orquesta juvenil

RENDIMENT DE LES ORQUESTRES

MÚSICS

15 + 20
= 35

83%

15 músics professionals convidats per
tocar en concerts d'Integrasons.
20 músics de l'Aula Jazz Orchestra

MOLT
BO

7,2 en nota mitjana en rendiment de
les orquestres
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VALORACIÓ DE LA FAMÍLIA

99 %

de les families valora el projecte
positivamente
69 % amb una resposte de notable
30 % amb una resposte de satisfactori

CREIXEMENT DE LES ORQUESTRES

ALT

39 % de creixement_mitjana general de les
orquestres. Molts dels alumnes han passat
de puntuacions regulars a molt bones
durant la duració del curs.

Orquestra Infantil i Juvenil de Poble-Sec "Do D'Acords"
Membres 2021/22

Juvenil
ADAM
ALEXIS
BLANCA
BRYAN
CAROLIMAR
DEISSY
GIANNYXA
HANNA MARIA
ISRAEL
JHON
JOANGEL
JULIO MIQUEL
LUCAS
NOURA
XIOMAILI
KRISH
ARTURO
LAURA

Mencions especials - Orquestra Juvenil
Assoliments socials
Joangel
Durant aquest curs, Joangel ha manifestat un canvi radical en la forma com es
relaciona amb l'orquestra. La seva facilitat per a la música i la seva admirable
memòria li han ajudat a trobar un paper de molta responsabilitat en l'orquestra on
se sent molt còmode. Es manifesta alegre i motivat. Mostra respecte pels seus
companys i professors i guarda una actitud pacient i madura en els processos
grupals. Transmet seguretat i tranquil·litat als seus companys i es mostra disposat
a col·laborar en tot.

Assoliments artístics
Carolimar
Carol és un dels pilars de l'orquestra a tots els nivells. Especialment durant
aquest curs ha treballat intensament per a aconseguir els objectius artístics
prenent-se'ls molt de debò i a manera de repte personal. Ha crescut tècnicament
assumint tasques difícils i treballant amb constància i disciplina. Fins i tot
utilitzant el seu temps lliure després de les classes. En cada concert realitzat a
sostingut rols de molta responsabilitat i ha trencat les seves pròpies barreres. És
un exemple i una motivació per als seus companys.
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Orquestra Infantil i Juvenil de Poble-Sec "Do D'Acords"
Membres 2021-22

Infantil
ABDELLAH
ANISSA
CARLA
JUSTIN
KEVIN
LAIA
NATALIA
NICK
PATRICIA
POL
REHAM
SARA
TIAGO
SCARLETT
WARICK
WILNER
JOANA
MARAM
MARIA

Mencions especials - Orquesta Infantil
Assoliments artístics
Kevin
Kevin té un potencial artístic enorme que encara està en fase de descobriment per part
seva. Té un sentit musical natural i molt desenvolupat. Si bé encara li costa centrar-se
en el treball durant les classes, les seves aportacions creatives són molt valuosos en les
creacions comunitàries. Té molt sentit rítmic i les seves improvisacions són d'un alt valor
estètic. Amb un treball tècnic adequat i constància podria desenvolupar les seves
qualitats a altres nivells. Li emociona la música i la viu amb intensitat.

Assoliments socials

Wilner

Wilner va entrar a l'orquestra sense saber molt bé on i com situar-se dins del grup.
Malgrat la seva personalitat alegre i extravertida, li costava molt relacionar-se de
manera positiva amb els seus companys. Avui dia, i si bé encara té molt per treballar,
Wilner ha aconseguit fer grans canvis i ha demostrat disposició i esforç. Les seves
intervencions en el grup comencen a tenir un caràcter molt positiu i ben intencionat. Ha
aconseguit integrar-se i fer aportacions de valor social i artístic.
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Orquestra Infantil i Juvenil de Poble-Sec "Do D'Acords"
Concerts 2021/22

CaixaFòrum

Centre Cultural Albareda
Concert de l'Orquestra Infantil i Juvenil del Poble-Sec "Do D'Acords"

Concert de l'Orquestra Infantil i Juvenil del Poble-Sec "Do D'Acords"amb
l'Aula Jazz Orchestra

Data: 21 de Gener 2022
Artistes convidats:
Louis-Denis Acosta, Hugo Motta, Santiago Acevedo

Data: 1 de Juny 2022
Artistes convidats: AJO + Louis-Denis Acosta (Saxo i Flauta), Miguel Ramón
(Guitarra), Santiago Acevedo (Baix), Jordi Gómez (Trombó)

Centre Cultural Albareda

Centre Cultural Albareda

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

Concert de Festa Major de l'Orquestra Infantil i Juvenil del Poble-Sec

Data: 6 d'abril 2022
Artistes convidats:
Louis-Denis Acosta, Miguel Ramón, Santiago Acevedo

Data: Dimecres 20 de Juliol 2022
Artistes convidats: Marina Molina (Veu), Louis-Denis Acosta (Saxo i
Flauta), Miguel Ramón (Guitarra), Santiago Acevedo (Baix)
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Orquestra Infantil i Juvenil de Poble-Sec "Do D'Acords" - Posters

Orquestra Infantil i Juvenil de Poble-Sec "Do D'Acords"
Assaig amb mùsics convidats al CC Albareda, curs 2021-22

Orquestra Infantil i Juvenil de Poble-Sec "Do D'Acords"
CaixaFòrum, Juny 2022

Orquestra Infantil i Juvenil de Poble-Sec "Do D'Acords"
Centre Cultural Albareda, Gener 2022

Orquestra Infantil i Juvenil de Poble-Sec "Do D'Acords"
Centre Cultural Albareda, Abril 2022

Produccions
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 i Bufet per a les famílies
Es van dissenyar i lliurar diplomes personalitzats durant una sessió especial
per celebrar el final del curs i els èxits dels alumnes. Es va oferir un bufet a
totes les famílies, alumnes i entitats participants.
Disseny i lliurament d'informes
Es van elaborar, dissenyar i lliurar informes per les orquestres de Poble-Sec
"Do d'acords". La informació incloïa el creixement social i artístic de
l'estudiant, així com observacions generals.
Tallers i presentacions en entitats
S'han realitzat sessions de presentació d'orquestra integrasons en el Centre
Cultural Albareda, destinat a alumnes de l'institut Consell de Cent. Es van
realitzar també presentacions orals a les escoles participants.
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Orquestra Infantil i Juvenil de Sant Genís i La Teixonera
Curs escolar 2021/22
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.

Amb la col·laboració de:

4

Equip
Pablo Persico | Director
João Braz | Coordinació Artistica
Marc Trias | Professor
Núria Gascón Santos | Integradora Social

Entitats Participants
Escola Mare de Déu de Montserrat
Institut Vall d’Hebron
Institut Anna Gironella de Mundet
CC Casa Groga

Orquestra Infantil i Juvenil de Sant Genís i la Teixonera
Indicadors Curs 2021/22
SESSIONS I ASSAJOS

CONCERTS

2

CC Casa Groga - Febrer 2022
CC Casa Groga - Maig 2022

ALUMNES

49

Curs 2021/22:
Infantil: 34 sesions
Juvenil 33 sessions

ASSISTÈNCIA
Regulares:29
Irregulares:2
Permanencia temporal:18

MÚSICS

8

67

músics professionals convidats per tocar
en concerts d'Integrasons.

81 %

mitjana general d'assistència
- 85,63 % para la orquesta infantil
- 76,27 % para la orquesta juvenil

CREACIÓ SONORA I PRÀCTICA
ORQUESTRAL

7,51

en nota mitjana en rendiment de les
orquestres sobre la creació sonora i
pràctica orquestral.

5

COMUNICACIÓ I COOPERACIÓ

8,78

en nota mitjana en rendiment de les
orquestres sobre la comunicació i
cooperació.

VALORACIÓ DELS ALUMNES

95,7 %

dels alumnes valora el projecte
positivamente
53% amb una resposte de notable
34% amb una resposte de satisfactori

RENDIMENT DE LES ORQUESTRES

MOLT
BO

7,63 en nota mitjana general en
rendiment de les orquestres que es
considera molt bo.

Orquestra Infantil i Juvenil de Sant Genís i la Teixonera
Membres 2021/22

Juvenil
ADRIAN
AINARA
ALBA
ALESANDRO
DALMAU
GERARD
JORDI
LUCAS
ROMAN
SONIA
UNAI
JUAN
CORAL
VICTOR
IXURY
PAULA

Mencions especials - Orquestra Juvenil
Assoliments socials
Unai

Unai té un trastorn de l'espectre autista. Després de diversos cursos en
l'Orquestra Infantil hem decidit amb la seva família que passés a
l'Orquestra Juvenil, on la dinàmica general del grup és diferent i hi ha major
exigència a nivell tècnic i creatiu. Ha estat increïble veure com va trobar el
seu lloc en el grup sense aparent esforç, tant per la seva part com per part
dels seus companys. Amb el canvi d'orquestra el seu creixement no
s'interromput sinó potenciat.

Assoliments artístics
ucas

La curiositat i concentració de Lucas li ha permès absorbir nous continguts
amb gran velocitat. La seva capacitat de lectura, execució i memòria van ser
claus per a preparar un gran concert, en què tenia un rol ambiciós i on ha
dirigit l'orquestra utilitzant amb mestratge i creativitat els senyals de
soundpainting més complexes que hem après.
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Orquestra Infantil i Juvenil de Sant Genís i la Teixonera
Membres 2021/22

Infantil
AFRICA
ALEGRÍA
CARLOS
HAGETH
HÉCTOR
IKER
JESÚS
JINRUI
LUNA
MARIAM
SOFIA
GERARD
MELINDA
MATEO
JORDI
LILI
MARGARITA

Menciones especiales - Orquesta Infantil
Assoliments socials
Melinda

Melinda ha gaudit d'estar en l'Orquestra des que va arribar en inici de curs,
però la seva timidesa era notòria, parlant l'indispensable i tocant sempre
piano i amb recel. La seva transformació al llarg del curs va ser molt
evident i al final li sortia de comptar moltes coses al grup i fer acudits i
bromes sovint.

Assoliments artístics
Gerard

Les ganes d'aprendre i gaudir amb la música de Gerard es van convertir en
una enorme predisposició a l'aprenentatge. Cap al final del curs ha estat
dels més ràpids a aprendre continguts nous i les seves parts per al concert.
A més, per iniciativa pròpia ha aconseguit ajudar els seus companys, fins i
tot amb partitures que no coneixia i veia per primera vegada.
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Orquestra Infantil i Juvenil de Sant Genís i La Teixonera
Concerts 2021/22
Centre Cultural Casa Groga
Concert de l'Orquestra Infantil i Juvenil de Sant Genís i la Teixonera
Data: 16 febrer 2022
Artistes convidats:
Sebastián Vidal - guitarra elèctrica, Naná Rovira - clarinet, Santiago Acevedo – baíx, Felipe
Muñoz - bateria

Centre Cultural Casa Groga
Concert de l'Orquestra Infantil i Juvenil de Sant Genís i la Teixonera
Data: 25 maig 2022
Artistes convidats:
Dani Molina - saxo, Emilio Almenar – trombó, Santiago Acevedo - baix elèctric,
Felipe Muñoz - bateria
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Orquestra Infantil i Juvenil de Sant Genís i la Teixonera - Posters

Orquestra Infantil i Juvenil de Sant Genís i La Teixonera
Casa Groga, Febrer 2022

Orquestra Infantil i Juvenil de Sant Genís i La Teixonera
Casa Groga, Maig 2022

Orquestra Infantil i Juvenil de Sant Genís i La Teixonera
Casa Groga, Maig 2022

Orquestra Infantil i Juvenil de Sant Genís i La Teixonera
Casa Groga, Febrer 2022

Produccions
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 les orquestres de Sant Genís i la
Teixonera.
Disseny i lliurament d'informes
Es van elaborar, dissenyar i lliurar informes
per les orquestres de Sant Genís i la
Teixonera. La informació incloïa el
creixement social i artístic de l'estudiant, així
com observacions generals.
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Orquestra Infantil Saó
Curs escolar 2021/22
És un projecte socioeducatiu a través de la música destinat a 20 nens i nenes amb
necessitats socials i que van començar l'activitat sense coneixements musicals
previs. Aquests grups de l'Associació SaóPrat aprenen a tocar més de sis famílies
d'instruments (de percussió, músiques de món i instruments orgànics que imiten la
natura) a través de la metodologia Integrasons. Consisteix en la creació i
desenvolupament d’una Orquestra Infantil 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.
Durant el curs es realitzen dos concerts en sales del Prat de Llobregat on toquen les
seves pròpies creacions i improvisen al costat de l'equip de professors d'Integrasons
i músics professionals convidats.

4

Equip
Pablo Persico | Director i Coordinació Artistica
Sebastián Cabra Neira | Professor
Georgina Sánchez Dana | Educadora Social (SaóPrat)
Paula Blanco Moreno | Educadora Social (SaóPrat)

Entitats Participants
Associació SaóPrat

Orquestra Infantil Saó
Indicadors Curs 2021/22
SESSIONS I ASSAJOS

CONCERTS

2

Casa de Andalucía - Març 2022
Teatre Modern - 14 Juny 2022

ALUMNES

25

Curs 2020/21:
2 assaigs amb músics
profesionals

ASSISTÈNCIA
Regulares: 13
Permanencia temporal:12

MÚSICS

10

33

músics professionals convidats per tocar
en concerts d'Integrasons.

77,41 %

mitjana general d'assistència

CREACIÓ SONORA I PRÀCTICA
ORQUESTRAL

7,27

en nota mitjana en rendiment de les
orquestres sobre la creació sonora i
pràctica orquestral.
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COMUNICACIÓ I COOPERACIÓ

7,45

en nota mitjana en rendiment de les
orquestres sobre la comunicació i
cooperació.

RENDIMENT DE L'ORQUESTRA

MOLT
BO

6,42 en nota mitjana general en
rendiment de les orquestres que es
considera molt bo.

CREIXEMENT DE L'ORQUESTRA

ALT

115,83 % de creixement_mitjana general
de l'orquestra. Molts dels alumnes han
passat de puntuacions regulars a molt
bones durant la duració del curs.

Orquestra Infantil Saó
Concerts 2021/22
Casa de Andalucía
Concert de l'Orquestra Saó
Data: 16 Març 2022
Artistes convidats:
Dani Molina, Saxo / jordi Gómez, trombó / Santiago Acevedo – baíx / Jon Cottle,
violoncell.

Teatre Modern

Concert de l'Orquestra Saó
Data: 14 Juny 2022
Artistes convidats:

Dani Molina - saxo, Jordi Gómez – trombó, Santiago Acevedo - baix elèctric,
Sebastián Cabra - batería, Miguel Ramón - Guitarra
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Orquestra Infantil Saó
Casa de Andalucía, Març 2022

Orquestra Infantil Saó
Teatre Modern, Juny 2022

Orquestra Infantil Saó
Teatre Modern, Juny 2022

Orquestra Infantil Saó
Teatre Modern, Juny 2022

Produccions
Disseny i lliurament de diplomes
Es van dissenyar i lliurar diplomes
personalitzats per celebrar el final del curs i
els èxits dels alumnes de l'orquestra
Disseny i lliurament d'informes
Es van elaborar, dissenyar i lliurar informes
pels alumnes. La informació incloïa el
creixement social i artístic de l'estudiant, així
com observacions generals.
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Major informació
www.integrasons.com
info@integrasons.com
CREC, Carrer de Blesa, 27, 08004 Barcelona
Xarxes socials:
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