50 milions de segons
Joan Vives, música i lletres
Piti Español, text

3ª Sessió de formació general
28 i 29 de febrer 2012 Sala 2 – Oriol Martorell

Dimarts 28 de febrer de 2012 de 9:00 h a 17:00 h
9:00
9:15
9:30

10:15
11:00
11:30
12:00
13:00
15:00
16:30
17:00

Sala 2 – Oriol Martorell

Acreditació dels assistents i lliurament de materials
Presentació de l’activitat Assumpció Malagarriga
Cor de nens i nenes de l’Escola Jovellanos (mestre responsable Olga Gil).
Treball de veu sobre temes de la cantata amb grups de nens i nenes en directe Elisenda Carrasco i
Josep Prats.
Cor de nens i nenes de l’Escola Bergantí (mestre responsable Xavier Santandreu). Treball de veu sobre
temes de la cantata amb grups de nenes i nenes en directe Elisenda Carrasco i Josep Prats
Pausa
Reflexions a l’entorn del treball realitzat amb els cors de nens i nenes amb Josep Prats i Elisenda
Carrasco.
“Fer de mestre en l’era d’Internet” : Conferència a càrrec del Sr. Lluís Font, Secretari de Polítiques
Educatives del Departament d’Ensenyament
Pausa per dinar
Assaig general: música i moviments escènics
Espai dedicat a mestres i escoles que realitzen l’activitat Cantània per primera vegada
Comiat

Dimecres 29 de febrer de 2012 de 9:00 h a 17:00 h
9:00
9:15
9:30
10:15
11:00
11:45
12:30
13:00
15:00
16:30
17:00

Sala 2 – Oriol Martorell

Acreditació dels assistents i lliurament de materials
Presentació de l’activitat Assumpció Malagarriga
Cor de nens i nenes de l’ Escola Orlandai (mestre responsable Antònia Guardiet). Treball de veu sobre
temes de la cantata amb grups de nens i nenes en directe Elisenda Carrasco i Josep Prats
Pausa
“Fer de mestre en l’era d’Internet” : Conferència a càrrec del Sr. Lluís Font, Secretari de Polítiques
Educatives del Departament d’Ensenyament
Cor de nens i nenes de l’ Escola Arc Iris (mestre responsable Alegria Serra). Treball de veu sobre temes
de la cantata amb grups de nenes i nenes en directe Elisenda Carrasco i Josep Prats
Reflexions a l’entorn del treball realitzat amb els cors de nens i nenes amb Josep Prats i Elisenda
Carrasco
Pausa per dinar
Assaig general: música i moviments escènics
Espai dedicat a mestres i escoles que realitzen l’activitat Cantània per primera vegada
Comiat
Informació i materials lliurats

Barcelona 3ª Sessió de formació







Sala 2 - Oriol Martorell

Ordre del dia
Posicions drets / asseguts durant la Cantata
Informació de funcionament i horaris del dia del concert
Indicacions per a un bon funcionament dels concerts
Com i quan comprar entrades per als pares que vulguin venir de públic
Certificats

POSICIONS DRETS / ASSEGUTS

Nº

MOVIMENT

DRETS/ASSEGUTS

MINUTATGE PER
POSICIÓ

1

INTRODUCCIÓ

asseguts

2'

2

L'ESCOLA

drets

2'

diàleg actors

asseguts

2a PRESENTACIÓ

asseguts

3

drets

50 MILIONS DE SEGONS

3a ANAR-SE'N AL LLIT (1)

asseguts

3b ANAR-SE'N AL LLIT (2)

asseguts

4

drets

LLEVA'T

4a LES EXTRAESCOLARS

drets

5

drets

ESTEM CANSATS!

2'
4'
2'

7'

Compàs 20 s'asseuen
Compàs 35 s'alcen
5a L'HORA DEL PATI

asseguts

6

drets

MORTADELLA DEL MEU COR

6a ELS OFICIS

drets

7

drets

QUAN SIGUI GRAN

7a QUI T' AGRADA?

drets

8

drets

EM TÉ MANIA!

8a ANIMALS DE COMPANYIA

drets

9

drets

POLLS

9a PARAULES NOVES

asseguts

10 EL MAG DE LES MIL PARAULES

asseguts

10a BULLYING

asseguts

11 PARLA!

drets

11a ELS MESTRES

drets

12 ELS ETERNS REPETIDORS

drets

12a ELS RECORDS

drets

13 FINALE

drets

2' 40''

+/- 12'

5'

11'

INFORMACIÓ DEL FUNCIONAMENT I HORARIS DEL DIA DEL CONCERT

L’assaig general
•

ARRIBADA (MOLT PUNTUALS)
Concerts matí cal arribar a les 9:30h a l’Auditori (color columna)
Concerts tarda cal arribar a les 14:30h a l’Auditori (color columna)

Recordeu que:
En arribar a L’Auditori, us heu d’esperar a la columna del color que teniu assignat, i us vindrà a buscar
un/una acomodador/a que us acompanyarà al vostre espai de la sala.

Pausa entre l’assaig i el concert
•

Entre l’assaig i el concert hi haurà un descans fora de la sala. L’acomodador que us ha atès en arribar us
acompanyarà a l’espai de L’Auditori que teniu assignat per a aquesta espera. Hi haurà lavabos a la vostra
disposició.

CONVINDRIA:

Que tothom vingui esmorzat o berenat.
Que el professorat us responsabilitzeu de l’actitud dels vostres alumnes durant aquesta
estona, i estigueu alerta si el vostre acomodador us fa indicacions específiques.

El Concert
Comencen:
•

Els concerts del matí s’inicien a les 11:30h
Els concerts de la tarda s’inicien a les 16:30h

a les 11:15h (concert matí) o a les 16:15h (concert tarda), entrada de nens i nenes a l’escenari.

NECESSITAREM concentració i relaxament per a poder fer un bon concert

Final del concert (sortida)
La sortida de les escoles està organitzada de manera que els nens i nenes no es trobin amb els familiars.
Acomodació us acompanyarà a la vostra sortida. Si us interessa que pares i fills es trobin per marxar junts, cal
que vosaltres hagueu pactat amb anterioritat el lloc de trobada als voltants de L’Auditori. Si voleu, pot ser a la
columna del vostre color.

INDICACIONS PER A UN BON FUNCIONAMENT DELS CONCERTS
1 - PER A L’ALUMNAT

Actituds generals:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Entrar amb tranquillitat, sense córrer ni donar empentes. Teniu el lloc reservat.
Reaccionar ràpid a totes les indicacions del director (verbals o gestuals).
Fer silenci sempre que es demani i sempre que algú parla, canta, toca....
Fer cas de les persones de l'organització, d’altres mestres, del director....
No menjar (xiclet, caramels, etc.)
No portar res a les mans (carteres, jaquetes, programa, partitures...)
Respectar l'espai del concert (seure correctament, no moure les cadires....)
Quan es pugui parlar o aplaudir, fer-ho amb moderació (no cridar, xiular....)
Respectar els companys (no molestar, parlar,....)
En acabar l’assaig, deixar l’escenari net de jaquetes, elements escènics, bosses...

A l'hora de cantar:
•
•
•
•
•
•

Mirar el director
Escoltar els companys
Escoltar els músics
Posar bé el cos per tal que la veu pugui sortir correctament
No saludar ni buscar els pares, amics...
No preocupar-se absolutament de res més que de cantar

2 - PER AL PROFESSORAT ACOMPANYANT
•
•
•
•
•
•
•
•

A l’arribada dirigir-se a la columna exterior del color corresponent (pels qui canteu a l’Auditori de
Barcelona)
Contribuir a agilitzar el procés d’entrades i sortides de l’escenari.
Ser un bon model per a l’alumnat (no menjar xiclets, parlar, etc.)
Controlar el bon comportament de l'alumnat.
Els mestres acompanyants del grup han d’estar a l’escenari amb els nens i nenes durant l’assaig i en el
concert.
Els mestres que feu per primera vegada aquesta activitat, podeu demanar una entrada per poder
assistir a un concert de Cantània abans de realitzar el vostre (pels qui canteu a l’Auditori de Barcelona)
Portar el mateix vestuari que els vostres alumnes (el que us indicarà el director d’escena) i participar en
els moviments escènics.
Un cop a la sala, situar-se estratègicament per afavorir el comportament del vostre alumnat.

3 - PER AL PÚBLIC ASSISTENT Agrairem que comuniqueu aquestes indicacions a totes les persones que

assistiran als concerts (per escrit si ho considereu oportú).
•
•
•
•
•
•
•
•
•

S’obriran les portes 20 minuts abans de l’hora del concert. (pels qui canteu a l’Auditori de Barcelona)
Cadascú porta la seva entrada i els acomodadors els ajuden a trobar el lloc si ho necessiten. (pels qui
canteu a l’auditori de Barcelona)
Ser puntuals
Situar-se al lloc que tenen assignat (no drets al costat de l’escenari)
Prohibit fer fotos amb flash durant el concert, cal esperar al moment del bis.
En cas de fer filmacions, fer-ho discretament des de la mateix butaca.
Fer cas de les instruccions que se’ls donin des de l’organització (des del micròfon o persones
acreditades)
Lliurar a la porta l’entrada corresponent (pels qui canteu a l’Auditori de Barcelona)
A la sortida dels concerts es vendran discos compactes de la Cantata.

VENDA D’ENTRADES PER A ASSISTIR DE PÚBLIC ALS CONCERTS DE CANTÀNIA

Entre els materials que us entreguem, hi trobareu la relació d’escoles que participaran en l’activitat el
mateix dia i hora que vosaltres. De cadascuna hi ha:


El nombre de cantaires inscrits i de professors acompanyants (Si no és correcte ens ho heu de

comunicar avui !!!)


El nombre màxim d’entrades de públic que correspon a la vostra escola

Des del 26 de març de 2012 fins al 20 d’abril de 2012 (ambdós inclosos) cada escola pot comprar les
entrades que necessiti, però com a màxim les que us han estat atorgades.

Com comprar les entrades:
•

Podeu fer la compra de les entrades al web de L’Auditori www.auditori.cat . Un cop feta la petició,
rebreu una confirmació de la mateixa amb les indicacions de com efectuar el pagament a l’adreça
electrònica que faciliteu.

•

Nota Important: Si alguna persona del públic té problemes de mobilitat, us recomanem que feu la
sollicitud el més aviat possible per poder garantir una ubicació de fàcil accés per a la persona amb
mobilitat reduïda i que les localitats del grup estiguin totes juntes.

•

Us recomanem, per a la vostra comoditat, que passeu a recollir les entrades abans del dia del concert
a les taquilles de L’Auditori de dilluns a dissabte de 15h a 21h. Si no us és possible, les trobareu a
taquilles una hora abans de començar el concert.

A partir del 23 d’abril de 2012 si queden entrades, es posaran a la venda per al públic en general. Se
seguirà venent a les taquilles i s’obrirà la venda a través de ServiCaixa. No cal dir que si voleu més
entrades de les que us toquen, podeu optar per aquesta segona opció.

Us recordem que el preu de cada entrada és de 7,00 €

ATENCIÓ!

En cas de pèrdua de les entrades, les haureu de tornar a adquirir a les taquilles de l’Auditori o
a través de Servicaixa a partir del dia 23 d’abril de 2012

CERTIFICATS

Us recordem que partir d’aquest any, els certificats no s’enviaran des de l’Auditori.
Les persones que hagin assistit a les tres sessions es podran descarregar el certificat corresponent
directament des de la pàgina web del Departament d’Ensenyament a partir del 25 de juny de 2012.

Com descarregar el certificat:
•

Heu d’accedir a la pàgina web www.xtec.cat/formacio

•

Entreu a l’apartat Els meus certificats

•

Trieu l’opció Consulta/obtenció de certificats de formació permanent

•

Identifiqueu-vos amb la vostra Identificació d’usuari/ària XTEC

