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Us imagineu anar a viure a un altre país ? 

Residir en una altre lloc 
és fer amics nous, 

veure paisatges diferents,
aprendre a parlar una nova 

llengua illengua i 
escoltar i cantar una altra 

música ...

Això és el que els passa alsAixò és el que els passa als 
nens i nenes que són 

nouvinguts a Catalunya. 

Nosaltres creiem que la q
música ens pot ajudar a 

entendre’ns. 
Ho voleu veure?Banda Municipal de Lleida

Facultat d’educació, psicologia i treball social. UdL



WELCOME WELCOME FRIENDSFRIENDS!!
Projecte Audisons 2016

10è aniversari
PROJECTE AUDISONS

Fins ara les audicions escolars han estat, sovint, una 
activitat aïllada proposada per grups o formacions 
musicals que, amb bon criteri, han ofert una 
activitat a les escoles pensant que  podia ser 
beneficiosa o complementària als currículums. 

l d ll f lMoltes vegades, però, allò que ofereixen els grups i 
el que convé a les escoles no és ben bé el mateix. 
Els interessos respectius estan allunyats. En el 
nostre projecte desitgem que es treballi 
conjuntament i se’n parli.

Creiem que l’assistència a una audició per a escolars no ha 
de ser una activitat aïllada, sinó que ha de ser  el 

TEMPORADES DEL PROJECTES AUDISONS

S’han realitzat , amb aquesta, 10 temporades 
d’Audicions per a escolars amb la Banda Municipal de 
Lleida en el programa Educatiu Municipal d’Educació
a l’Abast i amb els següents espectacles:

Primària:
resultat d’un procés de treball perquè tingui una 
incidència molt més directa en els alumnes.

El projecte AUDISONS es realitza juntament amb la 
Banda Municipal de Lleida ,en el marc de les
Audicions escolars organitzades per  la 
Regidoria d’Educació de l'Ajuntament de Lleida. 
La realització del concert va a càrrec de la Banda 

Curs 2007-08: Un dia al circ 
(música i psicomotricitat)

Curs 2008-09: Bandes al voltant del món
(música, societat i folklore)

Curs 2009-10: Com sonen els contes?
(música i literatura )

Curs 2010-11: Sents la natura com canta?
ú i  i tLa realització del concert va a càrrec de la Banda 

Municipal i d’alumnes i professors del Grau de 
Primària de la Facultat d’Educació, Psicologia i 
Treball  Social de la UdL.

Aquest projecte pretén involucrar en una bona i efectiva 
audició a 

la Banda i el seu director, 

(música i natura)
Curs 2011-12: Els músics que explicaven 

històries
(música i ciències socials)

Curs 2012-13: Una banda sonora molt original
(música i cinema)

Curs 2013-14: Quadres d’una exposició
(música i arts visuals)

Curs 2014-15: La màgia de la música 
als mestres de música, 
als alumnes dels centres educatius, 
a experts en els diferents temes a desenvolupar i 
a estudiants del Grau de primària de l’assignatura 

de Didàctica de l’expressió artística 
en la gestació, desenvolupament i realització de 
l’espectacle, tant en l’aspecte artístic com en el 
didàctic  Es desitja  en definitiva  que el concert 

(música i màgia)
Curs 2015-16: Welcome Friends!

(música i diversitat)

A més , a Secundària:

Curs 2006-07: En un lloc de...
(música i  l’obra “El Quixot”, de 
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didàctic. Es desitja, en definitiva, que el concert 
didàctic s’adapti a les necessitats pedagògiques dels 
mestres  i esdevingui un recurs didàctic interessant, 
efectiu i atractiu per a l’alumnat.

Cervantes)
Curs 2007-08: Música de Cinema
Curs 2008-09: Música de Cinema
Curs 2009-10: Música de Cinema
Curs 2010-11: Música i Natura
Curs 2011-12: Històries de la música
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