
Els col·legis públics Rafal Nou i
Son Canals duen a terme Resso-
nàncies de Talent amb la col·la-
boració de la Jove Orquestra de les
Illes Balears i el suport de la Fun-
dació Daniel i Nina Carasso. For-
ma part del programa d'Escoles
Obertes de l’Àrea d’Educació de
l'Ajuntament de Palma. És fruit del
treball conjunt entre entitats so-
cials i  diferents administracions.

Des del Programa d’Escoles
Obertes expliquen que el projec-
te ofereix oportunitats a infants en
situacions de més desigualtat, uti-
litzant la música com element
educatiu i cohesionador.

Aquesta activitat és també pos-
sible gràcies a la implicació de la
Jove Orquestra de les Illes Balears,
que té com a objectius la  forma-
ció de joves músics en l'àmbit
d’Orquestra Simfònica, la realit-
zació de concerts, la creació d’una
escola musical per a infants en si-
tuació de vulnerabilitat i de l'ex-
clusió social. Esdevé mitjà de for-
mació, aprenentatge i ajuda eco-
nòmica per a la creació d'un futur
musical.

Ressonàncies de Talent com-
pleix l’objectiu del Programa d’Es-
coles Obertes de l’Àrea d’Educació
de  facilitar i promoure l’obertura
dels CEIPs de Palma dins horari no
lectiu amb activitats socioeduca-
tives vinculades amb l’entorn més
proper, ampliant l’oferta als in-
fants i famílies. Aquest curs -
, novament es posa en marxa el
projecte per als alumnes de  er ,
rt, è i è d’ambdós centres. Apro-
ximadament  alumnes,  ja l'ini-
cien amb totes les disciplines que
contempla el projecte (cant coral,
instruments de corda, violí i viola
i llenguatge musical). S'aplica en
grup o petit grup per tal de crear di-
nàmiques de cohesió, convivència
i del fet de compartir.

Objectius
El principal objectiu pretén des-
envolupar una educació musical
de qualitat a dos col·legis d'edu-
cació infantil i primària, en hora-
ri no lectiu dirigit a l’alumnat amb
menys oportunitats socials del
CEIP Rafal Nou i CEIP Son Canals
i del seu entorn  més proper. 

S’aconsegueix establir una línia
de suport i seguiment a nins i ni-
nes amb talent perquè puguin
desenvolupar les seves capacitats
artístiques. Així, es podrà profes-
sionalitzar la carrera de joves mú-
sics mitjançant la seva  formació
orquestral en el si de la Jove Or-
questra de les Illes Balears, que
s’interrelaciona amb els centres
educatius implicats. 

D'aquesta manera, es poden
aprofitar els coneixements apresos
pels joves músics per a la posterior
aplicació en les activitats dels cen-

tres educatius en horari no lectiu.
La finalitat és també realitzar ac-

tivitats musicals de dimensió co-
munitària i  la cohesió social als
propis centres educatius i al barri
en actes de relleu musical, fent que
els infants i joves siguin els prin-
cipals protagonistes.

Fases i activitats
Ressonàncies del Talent es va ela-
borar durant el curs - per
part de la Jove Orquestra i el pro-
grama d’Escoles Obertes, que el
van presentar a una línia de sub-
venció de la  Fundació Daniel i
Nina Carasso. Feliçment, va ser se-
leccionat i aquesta Fundació do-
narà diferents suports, principal-
ment econòmics, al projecte du-
rant  anys.

Durant el primer trimestre del
curs -, de la mà dels centres
escolars, el projecte es va anar in-
troduint gradualment dins les se-
ves comunitats educatives, bàsi-
cament dins horari no lectiu, a tra-
vés de les activitats de cant coral i
de concerts pedagògics a les aules
per part dels joves músics.

A finals del primer trimestre, els
cantaires de l’activitat de cant co-
ral de cada centre -acompanyats
dels músics de la Jove Orquestra de
les Illes Balears- oferiren uns pe-
tits concerts a professorat, alum-
nes i famílies. S’aprofitaren  les da-
tes de Nadal per presentar el pro-
jecte.

Paral·lelament, els integrants
de la Jove Orquestra varen im-
partir diferents formacions adap-
tades i encaminades al bon fun-
cionament dels tallers del segon
trimestre. El final de curs -
es va celebrar al col·legi públic
Son Canals. Hi varen participar les
dues comunitats educatives, con-
juntament.

Aquest curs es reprèn nova-
ment l'activitat. Cada centre ha
adaptat el projecte en funció de les
seves necessitats i característi-
ques. El CEIP Son Canals ha in-
corporat part del  projecte dins ho-
rari lectiu, fent desdoblament per-
què els infants puguin fer classes
d’instrument i llenguatge musical
i just deixant el cant coral tots els
dimarts horabaixa de les ’ a les
’. Per la seva banda, el CEIP
Rafal Nou ha optat per desenvo-
lupar tot el projecte dins l’horari no
lectiu i ampliar l’oferta d’activi-
tats complementàries del centre.

Bimensualment s’ha obert espai
de coordinació i seguiment del
projecte. 

El finançament del projecte per
part de la Fundació Daniel i Nina
Carasso ha permès formar joves
músics de la JOIB en la seva carrera
musical, comprar instruments i
materials musicals per als cen-
tres,  incorporar aquests joves al
projecte a les dues comunitats
educatives i oferir activitats musi-
cals als alumnes dins el seu propi
col·legi de manera gratuïta.
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PROJECTES, EXPERIÈNCIES, ACTIVITATS COL·LEGIS PÚBLICS RAFAL NOU I SON CANALS (PALMA)

La música com a eina educativa
LA FITXA DE L’ACTIVITAT

Denominació: Projecte Ressonàncies de
Talent Alumnat: 3er, 4rt, 5è i 6è curs
d’educació primària Qui l’aplica: CEIP Son
Canals, CEIP Rafal Nou i Jove Orquestra de
les Illes Balears (Programa d’Escoles
Obertes de l’Àrea d’Educació)
Quan: Tot el curs Per a més informació: 
Regidoria d’Educació de l’Ajuntament de
Palma. Tels. 971 449 406 - 971 449 447-8 -
educacio@palma.cat

CEIPS RAFAL NOU I SON CANALS (PALMA)

RESSONÀNCIES DE TALENT ALS COL·LEGIS PÚBLICS RAFAL NOU I SON CANALS DE PALMA Concert de fi de
curs a Son Canals, una activitat oberta a les famílies. Concert a les escales de Cort amb la JOIB i les dues corals conjun-
tament. Classes extraescolars de viola al CEIP Rafal Nou amb el jove mestre de la JOIB. Alumnes durant una
classe. Primeres classes de coneixement de l'instrument i posició. FÀREA D'EDUCACIÓ AJT. DE PALMA5
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Ressonàncies de Talent forma
part del programa d'Escoles
Obertes de l’Àrea d’Educació de
l’Ajuntament de Palma

Compta amb la col·laboració de
la Jove Orquestra de les Illes
Balears i el suport de la
Fundació Daniel i Nina Carasso


