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1. INTRODUCCIÓ 
Aquest taller és un projecte musicopedagògic dirigit a infants i joves.
Ara està de moda que molts adolescents volen ser artistes (cantants, guitarristes,
bateries, pianistes, baixistes, etc).
Doncs ara els donem l'oportunitat amb aquesta activitat al fet que el puguin posar en pràctica!
Fent-los aprendre com es toca en un grup de música. Com es fa un repertori, la qual cosa a de fer 
cadascun amb el seu instrument, aprendre a improvisar, i sobretot respectar el que ha de fer 
cadascun en el seu moment, perquè a l'hora de quan toquin tots junts, soni compacte i a un grup de 
debò de música en directe.
Hem programat per aquest curs acadèmic, aquesta activitat setmanal, vinculat a la música
moderna, impartit per una reconeguda professora i músic de l´àmbit del jazz, tant a les illes
com internacionalment, ja que ha tocat i toca en molts festivals de jazz.
I a més, ha tingut molt bona acceptació i assoliment, com per exemple a l'IES Ramon Llull,
que ja tenen aquest mateix combo musical, el qual cada fi de curs es fa el concert, i cada
vegada s'expandeix més entre altres escoles i instituts.
La música neix dels músics, de les seves reunions, dels seus assajos, i sobretot:
“Del plaer de la creativitat col·lectiva ”.

Combo d’instruments de música
És una Convocatòria oberta per a la formació de Combos MUSICALS.
Si els alumnes toquen algun instrument o canten, i tenen ganes de tocar en grup, preparar repertori
o realitzar un concert els convidem a participar d’aquestes CLASSES grupals, en les quals alumnes
de diferents instruments s’acoblen, gaudint i fent gaudir de la música..
Aprendran les estructures de cada estil musical Pop, Funky, Soul, cançons d'ara conegudes pels 
adolescents, Fusió, Jazz, Latin, Blues, i suggeriments.
Són Classes en Grup, aprenentatge a tocar en grup, entenent el que fa cadascun i posant-lo en
pràctica.
Aprenentatge de repertori.
Formació de diversos instruments sota la direcció de la professora Isis”Apache”Montero.
Té com a finalitat ensenyar a tocar en grup prenent com a base la improvisació.
Explicació de l’Harmonia, ritme i iniciació a la improvisació.
El taller inclou: el llenguatge i la improvisació.
Com es treballa l'interacció dels músics i que els alumnes puguin provar, tocar el instrument i 
treure el so adequat.

I EL MILLOR ÉS QUE A LA FI DE CURS FARAN UN CONCERT DE FINAL DE CURS,
AMB TOT EL REPERTORI QUI HAGIN APRÈS.

DIFERENTS NIVELLS
Des de: EXPERIÈNCIA MÍNIMA D’INSTRUMENT o VEU I NIVELL BÀSIC DE LECTURA 
RÍTMICA.
EXPERIÈNCIA SUPERIOR A 3 ANYS D'INSTRUMENT O VEU I NIVELL DE LECTURA 3t 
o 5è de Solfeig.
De tota manera veniu a la presentació tots els que esteu interessats, sigui quin sigui el vostre 
nivell. L’important es gent amb ganes de fer música.
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AGRUPACIONS MÍNIMES PER EFECTUAR UN COMBO MUSICAL: 
MÍNIM 3 INSTRUMENTS: 
OPCIÓ 1: BATERIA, BAIX I GUITARRA
OPCIÓ 2: BATERIA, BAIX I PIANO
I després hi ha la posibilitat de combinacions amb més instruments, sent el combo més gran:
Instruments de corda, vent, percussió, i veu.

DURADA DE L'ACTIVITAT: 1 HORA SETMANAL DURANT TOT EL CURS
HORARIS: Un dia a la setmana. Es poden cercar dies i horaris en funció de les necessitats

2. DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT:
L A PRIMERA CLASSE:
Comença amb una reunió amb els alumnes, on ells han de tocar alguna cosa amb el seu instrument 
per així saber el nivell que tenen.
Després cada alumne haurà de dir les 5 cançons que més els agradaria tocar a
cadascun, i la professora triarà una cançó de cadascun, depenent el nivell que tinguin.

SEGONA CLASSE:
Aquí ja comencen a tocar aquesta primera cançó triada,
Però primer han de entendre la partitura feta per la professora, amb les parts de la cançó,
les improvisacions i el final.
Aquí ja comencen les classes de debò.
On els alumnes aprenen a com llegir mínimament una partitura de música moderna, amb la 
estructura, i amb els concordes moderns amb el seu xifrat corresponent d'armonia moderna, el 
compàs, etc.

SEGÜENTS CLASSES I SEGUIMENT DE TOT EL CURS:
La professora explicarà tot el que necessitin els alumnes per poder fer tot l'anterior
explicat. Això comportarà moltes classes, ja que hauran d'aprendre com llegir mínimament una 
partitura, aprendre nous xifrats, etc...
Però val la pena ja que és el millor començament per a un bon futur.

AQUÍ ÉS ON ES COMENÇA REALMENT:
A partir d'aquest moment és quan les classes són més divertides per a ells, i és quan comença 
un diàleg sincer entre els mestres i alumnats. Decidir per ells mateixos com estructurarem la cançó.
Aprenen i escolten el que fa l'altre company. El Combo, és una de les millors maneres, per descobrir 
les infinites possibilitats d'expressió improvisades musicalment, ja que es diferencia de la música 
clàssica, per la llibertat de poder tocar moltes més variants de so i escales diferents al clàssic, amb 
un so molt més modern i abstracte.

INTEGRACIÓ AMB ELS SEUS COMPANYS:
Comencen a integrar-se en el seu propi grup de música, on la professora els inculca al fet que tots 
són importants. Sense un, no sona el grup, és a dir, els explica que si un dia falta un dels membres, 
el grup no pot assajar sense ell, i és així com a mesura que va passant el curs, cada vegada d'un 
en un, van agafant autoestima i orgull d'estar i formar el millor grup de la seva vida per tocar 
en directe en el final de curs.
El grup passarà per diferents estils com: Pop, Funky, Soul, cançons d'ara conegudes pels 
adolescents, Rap, Fusió, Jazz, Latin, Blues, i suggeriments.
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IMPROVISAR:
En aquest apartat és on treuen tota la seva ànima i s'endinsen en camp desconegut per a
ells, però molt carismàtic i especial, ja que aprendran al fet que els soni bé les improvisacions, 
aprenent les escales modernes corresponents per a cada concorde.

AMPLIANT EL REPERTORI:
Pot ser amb aquesta primera cançó és on més s'allarga el curs, ja que és on realment amb aquesta 
cançó aprenen tot alhora, lectura rítmica, concordes moderns, estructures diferents de les cançons, 
improvisar, etc...Després d'acabar la primera cançó, les següents ja van rodades i realment molt més 
de pressa ja que solament és tocar, aprendre-les i ja està.
Després, quan s'acabi bé de tocar la primera cançó, passarem a la següent, i així succesivament 
durant el curs fins a obtenir unes quantes cançons per poder tenir repertori per al concert de final de 
curs. El nombre de cançons del repertori, dependrà del nivell que tinguin els alumnes, i del que 
triguin a apredre's cada cançó.

ARRIBANT AL FINAL DEL CURS:
Comencen els nervis ja que queda poc per al concert, i és aquí on vénen algunes classes d'assajos 
forts, per netejar les fallades que tinguin cadascun, perquè en el concert surti tot perfecte.
No es farà una cançó nova fins que les anteriors no surtin perfectes.
També aprofitarem una o dues classes per relaxar-nos una mica i aprofitar i fer una petita sessió 
de fotos del grup, fent-los posar-se alguna roba especial o complements com a ulleres de sol, 
gorres, etc... i d'aquesta forma es comencen a sentir ja artistes de debò.

FINAL DE CURS:
Es farà també un pòster amb algunes de les fotos de la sessió i es penjarà un mes abans per tota 
l'escola, perquè els altres cursos i companys puguin veure que aquest grup va a tocar aquest dia 
concret i l'hora, perquè tot el col.legi pugui assistir.
I....per fi arriba el moment esperat, EL CONCERT!!! Es realitzarà l'últim dia de la classe de 
combo. On podran assistir tots els alumnes, professorat i directius del col.legi, a més dels pares.
Però també els membres del grup: poden convidar a alumnes, familiars i amics seus, que no 
siguin del col.legi, per així poder demostrar orgullosos el que han fet durant tot aquest curs.
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3. BENEFICIS:
Cada vegada hi ha més evidències mèdiques que avalen els beneficis de la música per a la salut
dels més joves. La música és un hàbit que es comença a inculcar ja en l'edat preescolar. A més, està
provat que els nens que fan música tenen major concentració i són més equilibrats emocionalment,
perquè la música aporta beneficis psíquics i emocionals al nen, cosa que incrementa el seu
rendiment escolar.
Ajuda a combatre possibles crisis d'ansietat o depressió. També cal destacar, l'element
socialitzador, ja que els nens que fan música desenvolupen més la companyonia i menys la
conducta agressiva.
Beneficiós també per a les seves relacions personals i en el context del grup social que l'envolta.
Aprèn a integrar-se i obté benestar psicològic. Tots els beneficis que s'obtenen d'una vida activa són
especialment significatius a partir de la pubertad. L'ensenya a seguir regles.
L'ajuda a superar la timidesa. Frena els seus impulsos excessius
Li farà més col.laborador i menys individual. Li farà reconèixer i respectar que existeix algú que sap 
més que ell. Augmenta el seu creixement personal. Potencia la creació. 
Desenvolupa el seu plaer per la música. Estimula i augmenta la capacitat i el desenvolupament.
L'ensenya a tenir reponsabilitats. Ingressa el nen en la societat. Desenvolupament intelectual, 
creatiu, auditiu, sensorial, de parla i motriu.. L'aprenentatge d'altres idiomas involuntariament a 
partir de cançons. Potencialitzen la memòria. L'expressió corporal, que es veu estimulada amb els 
sons, sorolls, amb la música en sí. La música purifica l'ànima.
Ja des de Pitàgores es creia en el vincle de la música amb la medicina, el seu poder màgic i curatiu. 
Si la medicina purificava el cos, la música purificava l’ànima.
Segons investigacions neurobiològiques, la música pot produir importants canvis en l’organisme:
accelera o retarda les principals funcions orgàniques (ritme cerebral, circulació, respiració, digestió
i metabolisme), incrementa o disminueix el to i energia muscular, modifica el sistema immunitari,
altera l’activitat neuronal en les zones del cervell implicades en l’emoció i incrementa la resistència
per al treball i activitats d’alt rendiment. Intel·lectualment la música desenvolupa la capacitat 
d’atenció i afavoreix la imaginació i capacitat creadora.
Estimula la capacitat de concentració i la memòria a curt i a llarg termini, el sentit de l’ordre i
l’anàlisi. Manté en actiu les neurones cerebrals, cosa que facilita l’aprenentatge, exercita la
intel·ligència i afavoreix l’ús de diferents raonaments.
El Dr. Richard Franckowiat, de l’Institut de Neurologia de Londres, va comprovar en les seves
investigacions que els hemisferis del cervell estan més desenvolupats en els músics. També va 
descobrir que el lòbul temporal en l’escorça cerebral és més pronunciat en els músics. Aquesta zona 
està relacionada amb els processos del llenguatge.
En el Journal Nature del 23 d’abril de 1998 apareix un article que fa referència a investigacions de
la Universitat de Münster (Alemanya) en les quals descobreixen que les lliçons de música en la
infantesa engrandeixen el cervell.
La música pot desenvolupar, en els més xicotes, àrees cognitives, socials, emocionals, afectives,
motrius, del llenguatge o capacitat de lectura i escriptura. Requereix operacions mentals. 
En la seva pràctica estan la vista, audició, motricitat i processos cognitius i emocionals relacionats 
en la interpretació i apreciació. L’estudi neurocognitiu de les funcions musicals ens ajuda a entendre 
com s’organitza el cervell en aquestes operacions. Aquest art ens facilita l’aprenentatge de les 
matemàtiques i els idiomes; açò es manifesta millor si comencen l’aprenentatge dels sons sobre els 
tres anys, o abans i tot. Cantar o tocar algun instrument possibilita l’autorelació, augmenta 
l’autoestima i contribueix a la integració social. També mitjançant l’educació musical afavorim la 
sensibilitat estètica. Susan Langer considera que la música és l’art que millor pot expressar els 
sentiments. Hem parlat potser amb molts tecnicismes, però el que de veritat ens interessa és saber 
què estem regalant als nostres fills i filles quan decidim que estudien música.
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4. OBJECTIUS
L'EXPLORACIÓ: Mitjançant aquesta activitat, l'alumnat podrà capficar-se dins certs àmbits que 
fins ara els hi eren desconeguts, contribuint així a una major globalitat.
LA CREACIÓ: Es potenciaràn les diferents possibilitats d'expressió creativa, tot prioritzant el 
protagonisme i el desenvolupament personal, a partir de les accions pròpies, sense decantar les 
activitats en grup, objectiu fonamental de la nostra intervenció pedagògica.
LA SOCIALITZACIÓ: Fonamentar totes i cada una de les distintes relacions inter-grup fent que el 
nin/nina aconsegueixi una bona resposta adaptativa envers aquestes situacions.

ALTRES OBJECTIUS:
L'aprenentatge d'altres llengües a través de les cançons.
Difondre la música moderna entre els nins i nines.
Descobrir les infinites possibilitats d'expressió improvisades musicalment que ofereix
aquesta música
Demostrà i ensenyar com se treballa l'interacció dels músics en directe.
Fomentar l'escolta de bona música i multicultural.
Desenvolupar la creativitat.
Que els alumnes puguin provar amb ses seves mans tocar cada instrument i sacar el so adequat 
d'aquest estil.
Que el alumnat pugui disfrutar finalment fent ells mateixos un concert inolvidable
en directe a final de curs.
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5. CURRÍCULUM:
ISIS “APACHE” MONTERO:

PIANISTA, DIRECTORA DE COR DE GOSPEL I COMPOSITORA
Va estudiar el grau mitjà de música clàssica 
(Piano,solfeig,cant,etc..) i després va seguir amb música 
moderna per la seva part, ja que el seu pare és el letrista del 
famós i reconegutpianista cubà BEBO VALDÉS. 
Als 9 anys va prendre la primera classe magistral amb Bebo,
ja que com treballaba amb el seu pare, Bebo sempre a estat 
visitant la casa de Isis, i li ha ensenyat moltes coses de música 
llatina i latin jazz. Per això Isis Montero s'ha especialitzat en 
Latin-jazz, de fet, en 2003 va ésser inclosa en el festival de 
jazz deMadrid com a jove revelació i primera figura 
femenina del latin-jazz a Espanya. A partir d'aixó va tocar 
en molts festivals de jazz nacionals e internacionals.
Va cursar alguns curs en el taller de músics a Barcelona.
Va anar a Cuba, a estudiar piano, percussió llatina y batà, 
obtenguent sobresalient en totes les asignatures. Després, a l'arribar de Cuba, va conèixer al famós 
trompetista Jerry gonzalez (for apache)EE.UU (de la pelicula de Fernando trueba “Calle 54”) i es 
varen fer molt amics, i varen també tocar junts en diferents escenaris, d'aquesta amistad va sortir el 
seu nom artístic per la qual ara la conèixen que es: Isis “Apache”Montero.
Després va fer una gira durant un any amb un grup conegut a espanya de fusió- flamenc “Mojo 
Proyect” Va colaborar també en la banda sonora de la película “La caja de Covack” del 
director espanyol Daniel Monzón.
Desde 2003 treballa també amb el famós DJ Kiko Navarro, amb el qual té un álbum que varen fer 
per Pachà, “Perceptions of Pachà”, que ha donat la volta al món.
Ha treballat amb musics de la talla com a: Concha Buika 
Richard Bona, ,Jerry González, Angá Díaz, Michelle 
Mckain, Luis Depestre, Román Filiu, Alain Pérez, Victor 
Merlo, Tomás Merlo, El Indio, Marcos Collado, Benji 
Habichuela, Antonio"Agujeta"Chico, etc.
Té vàries cançons que estàn donant sa volta al món en la 
película de Chico y rita de Fernando Trueba.
Ara està treballant en un projecte d'un disc de cançons 
compostes per el seu pare (Abelardo Montero) ,Bebo 
Valdés, d'ella mateixa, que molt prest sortirà a sa llum.
Isis es Directora del seu grup de latin-jazz APACHE 
BAND, però també es directora del seu cor de gospel 
“The rythm show gospel”, i també toca amb el reconegut 
saxofonista Luis Depestre, que es l'altre professor que 
també imparteix el taller, tenen varis grups de: Jazz 
iBossanova, de Fussió, de Chill out, De funky and soul. I 
de House.
Per acabar, na Isis és professora de música a diferents 
escoles de música com, la municipal d'Inca, on imparteix 
les classes de piano i també d'armonia moderna.
També és professora de Combo Musical a l'IES Ramon 
Llull des del 2011.                      
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6. REQUISITS IMPRESCINDIBLES PER PODER FER L'ACTIVITAT:
És necessàri que el centre educatiu disposi d'algun tipus d'equip de so, el mínim que es necessita 
per poder començar és: Altaveus almenys un. “Taula de mezclas” amb reverb (una taula de 
barreges encara que sigui de 4 canals DE CANON AMB JACK). Micròfon (mínim 1) amb el seu 
cable canon-canon.
INSTRUMENTS: Una bateria encara que sigui petita, ja que és impossible que un nen porti cada 
setmana la bateria ja que és un instrument molt pesat i un Piano o Teclat.
NO NECESSÀRIAMENT: I si es poguès, un amplificador de guitarra i un amplificador de 
baix. Encara que si no hi ha (els nens podrien endollar la guitarra i el baix directe a la taula de 
mezclas, que no sonaria com ha de sonar, però...per començar el curs es pot fer així).
Encara que per al dia del concert final, caldria llogar un petit equip complet perquè el concert 
surti bé. A la llarga sortiria més barat comprar un equip de so. 
7. JUSTIFICACIÓ I DADES DE LA MEMÓRIA:
1.- Denominació del projecte: COMBO MUSICAL D'INSTRUMENT DE MÚSICA I VEU.
2.- Associació de Mares i Pares d'Alumnes de l'institut d'educació secundària Ramon Llull,
     (AMIPA IES RAMON LLULL) i amb la participació de l'AMIPA IES JOAN ALCOVER. 
3.- Socis de la Federació de Pares d'Alumnes de Mallorca. FAPA Mallorca, afiliada a COAPA  
     Balears i a CEAPA.
4.- Projecte educatiu que va neixer al curs 2011/12, ha tingut continuitat als cursos del 2012/13,        
     2013/14 i al curs 2014/15, torna ha estar ofertat als socis i aprovat per Consell Escolar i inclos a
     la programació general anual PGA, com els cursos anteriors, en aquest curs finalitzan el 
     recorregut pel projecte dos alumnes (del 2011 a tercer de la ESO i han acabat al segon
     de batxiller). El projecte té continuïtat al curs 2015/16.
5.- Ciutat de Mallorca, Illes Balears. 
6.- Al 2011 es va formar un grup de combo amb alumnes del centre, a proposta de dos alumnes de 
     tercer de la ESO, per poder fer música moderna amb alumnes amb certa formacío musical (la 
     majoria del Conservatori de Música)  i amb el suport de l'AMIPA, de la direcció del centre i la 
     aprovació del Consell Escolar. El primer any varen fer el seu primer concert amb tres temes de 
     repertori. El segon any, ja tenien sis temes de repertori, amb una hora de concert, al 2014 deu 
     cançons i al 2015 un total de 16 cançons al repertori. En la activitat han participat alumnes de  
     primer, segon, tercer i quart de la ESO, de primer i segon de batxiller. 
     Com novetat del 2014: possar en contacte als nostros alumnes amb els musics creadors 
     de les cançons que tenen en el seu repertori. És una part important del projecte el que ells puguin 
     coneixer a les persones que ha creat els temes. Y enguany han entrat en contacte directe amb un
     músic creador i cantant d'una de les cançons, en Gerard Quintana de Sopa de Cabra.
7.- Un membre de la junta directiva de l'amipa, responsable i coordinador del projecte. La
     professora del projecte. Un total de catorze alumnes al llarg dels tres cursos escolars. Tres 
    d'aquests alumnes des del principi, 2011. Alumnes d'altres centres educatius: al curs 2011/12 un
    alumne de l'IES Joan Alcover, de Palma, (5 alumnes de l'IES Ramon Llull). Al 2012/13: dos
    alumnes de l'IES Joan Alcover i una alumna del'IES Berenguer d'Anoia de la ciutat d'Inca,
    (3 alumnes de l'IESRll). Al 2013/14: tres alumnes de l'IES Joan Alcover, 1 de l'IES Son Pacs
    (socis de FAPA) i una alumna del Madre Alberta, escola concertada de Palma, (2 alumnes de 
     l'IESRll). En tingut durant dos mesos una alumna del IES Ramon Llull amb deficiència visual, 
     becada per part de l'amipa, i amb el suport especializat de l'ONCE de Palma, fins que va deixar 
     els estudis al complir 17 anys. Suport per part de les dues professores del departament de
     música del centre. En el curs 2013/14 l'amipa IES Joan Alcover participa en el projecte 
     com col·laboradora a través d'un acord entre les dues juntes directives. 
8.- La metodologia exposada a la memòria del present projecte.
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 9.- L'AMIPA és la creadora, impulsora i dinamitzadora del projecte des del principi, juntament amb
       la professora de l'activitat, amb ple suport de l'assemblea de socis i la direcció de l'institut. Ha
       presentat el projecte durant els quatre anys a les subvencions convocades per l'area d'Educació
       de l'Ajuntament de Palma, i ha rebut suport económic en totes les seves convocatories. 
       L'AMIPA ha fet una inversió en compra de tot el material de so necessari per l'activitat.  
10.- Els objetius educatius s'explican al llarg del projecte. S'ha d'afegir com objetius: lograr una
       transversalitat entre els alumnes dels diferents curs del centre, així com amb alumnes d'altres
       centres públics i concertats. Els alumnes més aventajats i més grans han de servir de referéncia
       i suport dels més joves. La relación intercultural entre els alumnes participants, provinents de
       cinc continents, de diferents raçes i llengües. Les diferéncies en la formació musical fa que
       tothom s'adapta al ritme dels menys formats per bé del grup. El sentit de pentinença a un
       projecte propi i compartit construit amb altres companys.  
11.- Resultats: El sentir el centre educatiu un espai més obert i proper més enllá del curs que es fa.
       La relació entre diferents centres educatius. Major confiança en asumir reptes i comunicació
       amb el seu entorn. La satisfacció dels fruits als seus esforços i dedicació a la seva formació.
       L'assumpció de responsabilitats dins del grup. Major domini de la llengüa en que fan les
       cançons d'una manera lúdica. Pogue mostrar-se en públic en un acte creatiu. Creix
       l'autovaloració i el pas cap la maduresa al sentir-se valorats pel seu entorn familiar i educatiu.
12.- Valoració: Molt positiva la resposta per part d'altres centres. Estem en proces d'implicar més
       amipas d'altres centres. I com novetat fer-ho extensiu als centres d'ensenyament de primària. 
       Creient que pot esser un element d'integració més ràpida i progressiva en el seu centre
       d'ensenyança secundària de referència si els alumnes de sisé de primària comencen a fer
       l'activitat abans de fer el primer de la ESO, així es integrarien d'una manera lúdica i tendrien
       més recorregut dins l'activitat músical. Per aixó ja des de el curs 2013/14 hem començat a 
       ofertar-ho als cinc centre de primària que tenen com referent a l'IES Ramon Llull o al Joan 
       Alcover. La continuitat és primordial en l'activitat, és part de la seva essència i filosofia.
       Al curs 2013/14 el grup ha fet les dues primeres actuacions fora del centre educatiu. Pel dia 
       europeu de la música, el 21 de juny, l'ajuntament de Palma juntament amb ABICA, associació    
       balear per la integració de la cultura i les arts, i l'escola-fundació de música MésMúsica han 
       donat una actuació en una plaça pública, Plaça dels Patins de Palma; i el 11 de setembre del   
       2014 un concert a l'Espai Xocolat de ciutat, espai emblematic de promoció de grups musicals.
       Al curs 2014/15 hem ampliat les activitats amb la difusió i presentació del projecte a les
       Jornades de Família i Escola  organitzades per FAPA Mallorca i l'iRie/UIB, amb la
       participació d'altres universitats del país. El primer concert a l'IES Joan Alcover dins la Jornada 
       per a Famílies. A l'abril han fet una gravació, a l'estudi de la seva professora i  d'un  reconegut
       músic i professor també en Luis Depestre, d'un  master per editar el seu primer CD amb  
       versions de quatre cançons del seu repertori, els  ha suposat dia i mig de gravació, més la
       participació colectiva en el disseny de la portada, contraportada i disc del  CD, i l'edició de  
       200 copies. S'ha formalitzat un contrato amb la SGAE donant-nos d'alta com 
       “Segell Discogràfic”. El 17 de juny de 2015 han fet el seu  concert fi de curs/activitat 
       extraescolar a l'IES Ramon Llull a on  van presentar el CD dels Sky Shadows sota el títol
       “Projecte Educatiu Musical 2011/2015 Combo d'Instruments i Veus. I el 19 de juny, a petició de
       l'AMPA del CEIP Aina Moll de Palma, van  actuar al pati de l'escola dins “El Sopar a la Fresca”
       festa  fi de curs, un  fet que va esser molt emotiu per la majoria de membres del grup,  cinq dels
       músics amb estat alumnes de primaria d'aquesta escola, hi eren  presents entre el públic antics
       professors, alguns germans petits que encara són  alumnes i moltes familiars, devers 600
       persones assistents, a més era el darrer concert del bateria i d'una de les teclistes i cantants, ja
       que deixaran el grup al haver finalitzat a l'institut i començar els seus estudis universitaris.
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       La continuïtat està assegurada. A més de la permanència de cinc músics, se incorporaran dos
       alumnes de l'IES Ramon Llull (una teclista i un guitarra), un alumne de l'IES Marratxí (bateria)
       i un multinstrumentista de l'IES d'Esporles. Tots ells alumnes de 2on de la ESO (al curs 
       2015/16) a banda dels que poden incorporar-se al començament de l'activitat a l'octubre 2015.
       Amb aquestes noves incorporacions hem de el·laborar un conveni per establir el marc de
       col·laboració amb les noves AMIPAs.
13.- Era inèdita quand va començar a l'any 2011, no coneixiem altres projectes semblants en centre
       educatius. I ha tingut molta difussió por part nostra tant a nivell del nostre centre i associats de 
       l'amipa, com en les xarxes socials amb el nostre blog wordpress, facebook i youtube.
14.- Un breu resum pot ser: l'aprenentatge a tocar en grup, entenent el que fa cadascun i posant ho
       en pràctica. Aprenentatge de repertori. Formació de diversos instruments sota l'adreça d'un
       professor. Explicació de l'harmonia, ritme i iniciació a la improvisació, en els quals alumnes de
       diferents instruments assemblen les seves possibilitats de fer i gaudir de la música,  començant
       amb l'escolta activa fins a arribar finalment a la capacitat de respondre als altres músics de
       forma fluïda i creativa,  realitzant aportacions “fora de guió” Aprendre les estructures de cada 
       estil musical: Funky, Fusió, Pop, Jazz, Latin, Blues, Soul, i suggeriments dels participants. 
       Treball en equip amb la implicació, el respecte i interacció amb els altres i la consciència en el
       propi procés d'aprenentatge. L'autonomia: com assajar i muntar un tema musical en grup i
       realitzar una posada en escena i presentació pública professionals. Es treballen una gran varietat
       d'estils segons el nivell del combo, des del més eclèctic fins als grups “temàtics” o 
       especialitzats. Participar en la composició col·lectiva d'obres, contribuint a crear temes
       originals o arranjaments com a projectes col·lectius, creant alguna cosa nou en grup que no 
       seria possible per a l'individu.

Plaça dels Patins, Dia Europeu de la Música, 21 juny 2014
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Espai Xocolat,  11 setembre 2014

Concert Jornades per a Famílies ies Joan Alcover 28març2015
                                                                            

  

        Jornades Familia i Escola iRie-UIB/FAPA 6 i  7març2015

Concer ies Joan Alcover 28març2015
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Ariany, Estudio de Gravació de la maqueta del CD, 3 i 4 d'abril 2015
                                                                            

Concert Graduació 2on de batxiller ies Ramon Llull, 27maig2015

Concer fi  de curs ies Ramon Llull 17juny2015 i presentació
CD de quatre  cançons.
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Portada i contraportada CD

14



CD Sky Shadows 2015

Concert  CEIP Aina Moll 19juny2015
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