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Guest Music és una plataforma de difusió musical amb 
una doble vessant: la promoció i la formació.
La música en totes les seves expressions -des de la músi-
ca clàssica a la música més contemporània, passant per 
tots els estils i gèneres- és la nostra raó de ser .
Com a promotora, Guest Music pretén acompanyar al 
músic, en el desenvolupament i la projecció de la seva 
carrera. Amb il·lusió i ofici promou i gestiona esdeve-
niments musicals a on establir una relació simbiòtica 
entre artista i espectador. La música, a més de ser un 
art, és comunicació i lloc de troba. Des de Guest Music 
es proporciona el suport logístic que necessita la trajec-
tòria d’un músic per ampliar les seves activitats promo-
cionals i establir així nous reptes i compromisos.
De la mateixa manera; per a Guest Music me-
reix una especial atenció aquelles persones 
i entitats que porten a terme l’organització 
i producció d’esdeveniments musicals. En 
aquest sentit estudiem els projectes i de-
mandes per adequar-nos a les seves neces-
sitats i interessos. 

Oferim Tallers i Espectacles musicals perquè estem 
convençuts que la música és un art, una ciència i una 
tècnica, i pel que fa a la seva pràctica i execució afavo-
reix un desenvolupament personal integral i  complet. 
El seu objectiu és permetre viure la música des de din-
tre a tots, i sobre tot els més petits, amb un aprenentatge 
lúdic i socialitzador que afavoreixi la creativitat i l’ex-
pressió de les emocions.
Participar en aquests Tallers produeix un augment i mi-
llora de la capacitat d’escolta, capacitat de concentració, 
capacitat d’abstracció, capacitat d’expressió i del llen-
guatge, millora de l’autoestima, criteri, responsabilitat, 
socialització, actitud creativa, motricitat, disciplina i 

respecte. El  treball musical enforteix el sen-
tit del treball cooperatiu, el respecte de si 

mateix i dels altres, la tolerància amb els 
errors, la solidaritat i estar més obert a la 
crítica i igualment aporta maduresa per 
aprenentatges futurs.



 Taller 

Prohibit NO tocar
“..La Musica és la voluptuosidad de la imaginació...”

Eugène Delacroix  (1798-1863)

Quina és la seva durada?
Entre 1 hora a 1 hora i 1/2.

A qui va adreçat?
A totes aquelles persones que vulguin participar d’una ac-
tivitat lúdico-cultural, on tenen cabuda totes les edats. Els 
més petits hauran d’anar acompanyats.

Treballem la partitura?
Sí, ja que sempre hem tractat el llenguatge musical com un 
idioma, és per això que tant nens i nenes, com adults apren-
dran  a llegir i interpretar partitures, per la seva posterior 
interpretació instrumental en el mateix grup. 

Tocarem instruments?
Tal i com ens diu el títol del taller, estarà prohibit NO to-
car. Aquest taller es basa en apropar i facilitar la pràctica 
d’aquests.
Al mateix taller tindrem l’opció d’escollir un nombre molt 
elevat d’aquests instruments, on és donaran les nocions ne-
cessàries per poder treure-li la seva millor sonoritat.

Tindrem un bonic record?
I tant, ja que les sessions podran ser enregistrades amb una 
qualitat molt bona, i en el cas que tinguem opció legal, po-
dria fer-se vídeo de la nostra pràctica instrumental.
Aquest material podrà ser compartit.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLmJ15M25IiiGKMh-XcXRaQkyY13GJ-g4z
https://www.youtube.com/playlist%3Flist%3DPLmJ15M25IiiHayv8ISm6-P5fBT1mrFxYK


 Espectacle

Contes de Colors
“..La Musica és la voluptuositat de la imaginació...”

Eugène Delacroix  (1798-1863)

contes de colors és un espectacle 
sensorial-motriu que neix de la idea de 
dʼunir la música, moviment i els colors.

Viatgerem pel país del blau, vermell i 
verd on h i t robarem d i ferents 
personatges (la Rudy, la tortuga, la 
granota, els pirates i aventures.

És un espectacle sensorial-motriu on 
les imatges, els sons i els gestos 
vehiculats amb la música i la veu, 
portaran al nen a ser protagonista 
dʼuna expèriència viva.

Durant la sessió els nens podran 
part ic ipar amb 2 cançons que 
prèviament haurem fet arribar a lʼaula.

 DESCRIPCIÓ                                               

•Fer partícep al nen dʼun història 
on ell nʼés protagonista.
•Formar part dʼun espectacle 
Km0(tocar, sentir, participar, 
interactuar).
•Poder conèixer instruments 
musicals dʼaprop.

Espectacle musicat interactiu per pre-escolars

OBJECTIUS PEDAGÒGICS                                               

contes DE COLORS

Què és aquest espectacle?
És un espectacle sensorial i motriu
que neix de la idea de  conjuntar la música descriptiva, el 
moviment creatiu i formes diverses amb colors ben dife-
renciats.

A qui va adreçat?
A tots aquells nens i nenes de 2 a 5 anys que vulguin conèi-
xer de més a prop a la nostra amiga Rudy, i els amics i ami-
gues que li acompanyaran en la seva aventura plena de co-
lors, moviment i música.

Cal un treball previ?
Dues de les cançons que formen part de l’espectacle estaran 
a l’abast dels mestres o cuidadors/es, tot i que l’espectacle 
espera que siguin protagonistes en aquell mateix moment, 

sense coneixements 
previs. 

Quins instruments ens a c omp a ny a-
ran?
La veu serà l’encarregada de teixir-nos les aventures, les cor-
des del violí ens mostraran el camí dels personatges i l’aire 
de la flauta travessera donarà forma al nostre imaginari.

Tindran un bonic record?
I tant, ja que el viatge pels països del Blau, Vermell i Verd 
romandrà en la memòria col·lectiva del grup, com activitat 
planament vivencial, i a més, l’ajudarem amb l’enregistra-
ment de l’espectacle i en el cas que tinguem opció legal, 
l’espectacle podria penjar-se al nostre canal de Youtube per 
poder-ho compartir amb les seves mares i pares.

https://youtu.be/u--DjrTSy3c
https://youtu.be/u--DjrTSy3c
https://www.youtube.com/playlist%3Flist%3DPLmJ15M25IiiHayv8ISm6-P5fBT1mrFxYK


 Espectacle

Quixoteràpia
“...Estic segur que la bona música allarga la vida ...”

Jehudi Menuhin (1916-1999) 

Quixoteràpia és un espectacle familiar inspirat en el “Don 
Quixot de la Manxa”,  cèlebre novel·la de Miguel de Cer-
vantes,  i  amb  música  del  compositor  barroc  G.  P.  Tele-
mann. 
Jaume  Rellapat  i Antoni Rodó són  dos  pacients   ingres-
sats al Sanatori “No  facin rebombori” per un 
agut  trastorn  de  personalitat. L’obsessió  per  llegir  com-
pulsivament  llibres  de  cavalleria  ha  portat als  dos  paci-
ents  a  creure’s  Don  Quixot  i  Sanxo  Pança  a  la  recerca  
de  la  princesa  Dolsinea.  Els responsables  de  la  clínica  
asseguren  que  els  dos  pacients  no  suposen  cap  perill  
tot  i  el  fet  d’anar  armats com a cavallers medievals. 
Els  nostres  dos  protagonistes viuran grans  aventures ca-
valleresques     acompanyades amb la música i efectes so-
nors del quartet de violes 4xdo.

A qui va adreçat?
Espectacle pedagògic i familiar, adreçat a nens i nenes a 
partir de 5 anys.

Repertori musical:
“Suite de Don Quixote” de G. P. Telemann (1681‐1767), ar-
ranjat per R.A. Cohen. 
Requisits tècnics:
Projector  i  pantalla  per  a  diapositives  (pot  ser  prescindi-
ble) 
Il·luminació fixa 
Tècnic de sala

https://youtu.be/KDbbU1rQPrU
https://youtu.be/KDbbU1rQPrU
https://www.youtube.com/playlist%3Flist%3DPLmJ15M25IiiHayv8ISm6-P5fBT1mrFxYK


 Taller o Espectacles de Dansa i Percussió 

AfroAlamuta
“..La música pot donar nom a l’innombrable i comuni-
car el que es desconeix...”

Leonard Bernstein (1918-1990) 

Quina és la seva durada?
Entre 45 minuts a 1 hora i 1/2.

A qui va adreçat?
Tallers dirigits a les famílies, a partir de dos membres com 
a mínim, infant i adult, on conjuntarem aprendrem can-
çons, ritmes i danses africanes, on experimentarem una 
activitat familiar força diferent a les que habitualment po-
dem assistir.

Ho podem variar?
S’ofereixen activitats trimestrals per a un treball i aprenen-
tatge complet, tant de dansa africana com de percussió.
També s’ofereixen intensius de dos a quatre hores, de cap 
de setmana o d’una i més setmanes.
La voluntat de voler aprendre i passar-ho bé serà suficient 

per a participar. 

Multinivells?
Cada participant troba el seu ritme d’aprenentatge, guiat 
pels talleristes professionals, que saben facilitar el camí de 
la dansa i música que portes dins.

Quants assistents?
Aconsellem un màxim de 25 alumnes per cada sessió.

Tindrem un bonic record?
I tant, ja que les sessions podran ser enregistrades amb una 
qualitat molt bona, i en el cas que tinguem opció legal, po-
dria fer-se vídeo de la nostra pràctica instrumental.
Aquest material podrà ser compartit.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLmJ15M25IiiGOtZIhYKd9bJPPnNJTKTJS
https://www.youtube.com/playlist%3Flist%3DPLmJ15M25IiiHayv8ISm6-P5fBT1mrFxYK


 

“..La música és l’únic camí cap a la transcendència...”

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) 

Diàleg entre els clàssics és una trobada fictícia entre els 
compositors més coneguts i interpretats del Barroc, Classi-
cisme i Romanticisme;  sense cap mena de dubte presentem 
una història on apareixen Johann Sebastian Bach, Wolf-
gang Amadeus Mozart i Ludwig van Beethoven.

A qui va adreçat?
Concert que funciona en ambients educatius com en espais 
destinats als concerts familiars, adreçats a qualsevol perso-
na que vulgui gaudir de la bona música en directe.

Què veurem a l’escenari?
Quartet de corda format per 2 violins, viola i violoncel, 2 
pianistes i actors (personatges de Mozart i Beethoven) i un 
actor (personatges de Bach).

Repertori musical:
Johann Sebastian Bach:
1r moviment del concert de Brandemburg nº3 (quartet de 
corda)
Preludi del clave ben temperat (piano)
Wolfgang Amadeus Mozart:
Sonata nº16 -1r moviment- (piano)
Concert per clarinet -2n movement- (quartet de cordes)
Sonata nº8 en la menor (piano)
simfonia 40 -1r moviment- (corda i piano)
Ludwig van Beethoven
Para Elisa (piano)
Minuet (quartet de corda)

Concert pedagògic i familiar

Diàleg entre Clàssics

https://issuu.com/guestmusic/docs/flyer_di_leg_entre_els_cl_ssics
https://www.youtube.com/playlist%3Flist%3DPLmJ15M25IiiHayv8ISm6-P5fBT1mrFxYK


 

“..La gran meta de l’ educació no és el coneixe-
ment, sinó l’acció...”

Herbert Spencer (1820-1903) 

Què és aquest espectacle?
És un espectacle sensorial i motriu que neix de la idea de   
conjuntar la música descriptiva i el moviment creatiu, rela-
cionar-nos-hi; ballant, cantant i escoltant.

Qui són els respsables?
L’ actriu Laura Viladrich i la Violinista Núria Balcells.

Cal un treball previ?
Edat recomanada: fins a 7 anys 
Aforament: Màxim 28 persones 
Durada: 45 minuts 
Espai: Diàfan per poder estar en moviment.
Material: Altaveus 

Els nostres objectius pedagògics
Estimular la creativitat desenvolupant aptituds auditives i 
motores, la memòria i la concentració. 
Potenciar la relació música-individu en una activitat de 
creació col·lectiva. 
Experimentar les dinàmiques (Fort–fluix), el tempo i la 
pulsació (Ràpid–lent), So i l’importància del silenci.  
Educar la sensibilitat, espontaneïtat i la capacitat de repre-
sentació ràpida.
Practicar i desenvolupar l’escolta activa.

Taller pedagògic o familiar
Els 4 elements

https://youtu.be/u--DjrTSy3c
https://youtu.be/2Nx1kB3TMDc
https://www.youtube.com/playlist%3Flist%3DPLmJ15M25IiiHayv8ISm6-P5fBT1mrFxYK


Beneficis de la música amb nens/es

El treball musical a edat primerenca ha estat objecte d’estudi des de les diferents disciplines que el 
comprometen, com la pedagogia, la psicologia i la música en si mateixa. L’ésser humà, en les seves 
diferents etapes de formació i creixement, pot potenciar moltes habilitats que enforteixen altres 
àrees de desenvolupament.

Segons J. P. Despins, el treball de la música proporciona un desenvolupament de tots dos hemisfe-
ris cerebrals, per la qual cosa s’aconsella la integració de la música en l’educació bàsica de l’infant. 
Aquest desenvolupament aconsegueix un augment de les capacitats cerebrals de la següent manera:

-Hemisferi Esquerra: regeix la percepció rítmica, control motor, mecanismes d’execució musical, el 
cant, aspectes tècnics musicals, lògica i raonament, captació del denotatiu, percepció lineal.

- Hemisferi Dret: regeix la percepció i execució musical, creativitat artística i fantasia, captació de 
l’entonació cantada, percepció visual i auditiva, percepció melòdica i del timbre, expressió musical, 
apreciació musical.

No hem d’oblidar que la música és un art, una ciència i una tècnica, pel que la seva pràctica i 
execució ens afavoreix un desenvolupament nerviós molt complet en comprendre aquestes tres 
facetes tan diferents i complexes. El desenvolupament de les possibilitats dels nostres circuits neu-
romusculars permet no només conrear el sistema nerviós, sinó també els plànols cognitiu, afectiu 
i psicomotor, especialment en iniciar de manera primerenca en els nens el contacte, vivència i 
aprenentatge de la música.

L’educació musico-instrumental desenvolupa el sentit del ritme, el que incideix en la formació físi-
ca i motora de l’infant, proporcionant un millor sentit de l’equilibri, lateralitat i motricitat.

El desenvolupament de l’oïda no només serveix per a l’estudi de la música, sinó per a la resta de la 
seva formació intel.lectual. L’estudi de la música i la disciplina i continuïtat que pressuposa, així 
com l’esforç en la consecució d’una meta, l’ensinistrament motriu, desenvolupament del ritme, a 
més de l’educació auditiva, no són aspectes d’utilitat estrictament musical, sinó que produeixen un 

Una bona orientació en el procés ensenyament-aprenentatge de la música en els nens i nenes con-
tribueix a obtenir els següents beneficis: 

 Augment i millora de la capacitat d’escolta, capacitat de concentració, capacitat d’abstrac-
ció, capacitat d’expressió i del llenguatge, millora de l’autoestima , criteri, responsabilitat, socialit-
zació, actitud creativa, motricitat, disciplina i respecte.

La música, segons els filòsofs de l’educació, contribueix de manera important al desenvolupament 
de la personalitat dels nens, ja que provoca un enriquiment estètic i afavoreix el desenvolupament 
de l’optimisme i benestar personal. La música afecta clarament a l’ànima i és capaç de tornar-li 
l’equilibri perdut (segons quins casos, evidentment) gràcies a determinats sons i a la proporció 
matemàtica dels seus ritmes. Aquest és un exemple i un dels motius pels quals es canten cançons de 
bressol als nens perquè dormin.

La música té també un valor ètic-social en facilitar el domini d’un mateix, la sensibilitat i el bon 
gust que pel mimetisme es projecta a la societat. Per això, és important en els nens/es la pràctica de 
la música en grup, la qual adquireix un gran valor educador en incidir en la socialització, acostant 
a persones entre si, tant executant com escoltant. Afavoreix en el nen el respecte pels altres, flexibi-
litat i capacitat d’adaptació al grup pel bé del conjunt.

Pel que fa al benefici atorgat per la música en relació a l’autoestima del nen, és interessant assenyalar 
que la pràctica musical contribueix a l’autoestima física ja que valori les seves destreses.

Igualment, influeix en la seva autoestima afectiva permetent actuar més segur sobre si mateix, ser 
més alegre, independent, acceptar desafiaments, reconèixer el seu valor personal i ser més tolerant 
davant les seves limitacions i frustracions.

Pel que fa a l’autoestima social, el treball musical enforteix el sentit del treball cooperatiu, el res-
pecte de si mateix i dels altres, la tolerància amb els errors d’altres, la solidaritat i estar més obert a 
la crítica. La seva autoestima acadèmica és reforçada notablement, ja que, en realitzar una activitat 
com la música, el nen se sent privilegiat amb les seves capacitats, aprofita més les seves potenciali-
tats, és més perseverant, s’esforça i té expectatives positives per al seu futur.

Amb tot això, es pot arribar a la conclusió que la música en els nens/es té una gran importància en la 
formació integral i globalitzadora de la seva persona i igualment representa una ajuda en el millor 
rendiment de la resta de matèries o assignatures de l’escolar aportant maduresa per aprenentatges 
futurs.

C. Sampietro Román Pianista, professora de piano i metge



https://www.facebook.com/GuestMusicOficial/
https://plus.google.com/100480477025682315652
https://www.youtube.com/channel/UCzB04VYZ4WYb0XUZLgXTG8Q
https://www.instagram.com/guestmusicbcn/
https://twitter.com/gmusicoficial
https://www.linkedin.com/in/guest-music-5557a0128?authType=NAME_SEARCH&authToken=YanG&locale=es_ES&trk=tyah&trkInfo=clickedVertical%3Amynetwork%2CclickedEntityId%3A527483153%2CauthType%3ANAME_SEARCH%2Cidx%3A2-1-2%2CtarId%3A1472893413555%2Ctas%3AGuest%20music
http://www.guestmusic.es

