
Escola de Música 
Classes d'Instrument

Gener

A tots els alumnes 
d'ESO i Batxillerat

Aquest curs, a partir del mes de gener, 
l'escola us ofereix la possibilitat d'assistir 
a classes individuals d'instrument en 
el mateix centre.

L'oferta instrumental és molt 
variada  amb l'objectiu de 
gaudir el més aviat possible 
de petites agrupacions 
instrumentals de tots els 
estils, i amb la voluntat 
de millorar la motivació, 
convivència, relació i 
vincles entre tots els 
alumnes a través de 
l'art.

Podeu triar entre: violí, 
viola, violoncel, contra-
baix, piano, guitarra, 
flauta travessera, 
clarinet, saxo, trompeta, 
trompa, trombó, tuba i 
bateria.

Si esteu interessats heu de retornar 
la butlleta abans del 29 de novembre 
per tal d’organitzar els horaris durant el 
mes de desembre (places per ordre de 
recepció).

Les classes d'instrument començaran el mes 
de gener.

Animeu-vos!

PRIMÀRIA 
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2014



Luis Peña
 
Títol Superior de Violí. Post graduat al Conservatori del Liceu i a 
la Buchman-Metha School of Music de Tel Aviv. Ha rebut 
formació complementària a diversos encontres i festivals. Ha 
col·laborat en vàries orquestres com la Sinfónica de Castilla i 
León, la Buchman-Meta Orchestra, Camerata de la Fundación 
Caja Duero, Joven Orquesta Juan Crisóstomo Arriaga...Ha 
impartit classes a diverses escoles de música i colabora amb 
Joventuts Musicals d'Igualada. Membre del quintet FUGATTO 
amb el que ha guanyat diversos premis de música de cambra 
arreu del territori espanyol.

Alfons Casas
 
Obté el títol Superior de viola al Conservatori Superior de 
Música de Barcelona. Diplomat en Magisteri musical i CAP de 
música per Secundària. Ha estat professor de viola  a l'Escola 
Municipal Casa dels Nens, al Conservatori Municipal de 
Barcelona i Col·legi Maristes La Inmaculada. En el camp 
orquestral ha format part de vàries orquestres: Solistes de 
Barcelona, JONC (Jove Orquestra Nacional de Catalunya), 
Orquetsra Barroca de Tarragona, Orquestra del Liceu, etc. 
Professor de música a primària a l'Escola Pia Balmes.

Pau Sala

Graduat al Conservatori del Liceu en contrabaix en la modalitat 
de jazz i música moderna, obtenint el Premi Extraordinari en 
modalitat de jazz i estudis superiors a l'ESMUC. Amplia els seus 
estudis al Taller de músics de Barcelona en l'especialitat de baix 
elèctric. 
Ha format part de diversos projectes musicals com a baixista i 
contrabaixista en gran varietat de grups tocant a escenaris i 
festivals d'Europa. També ha col·laborat en orquestres de 
música clàssica i en diversos musicals. 
Professor de contrabaix i baix elèctric a diverses escoles de 
Granollers i Barcelona. 

Raimon Paz

Obté el Títol Superior de guitarra al Conservatori Superior de 
Música del Liceu en la modalitat de Guitarra Jazz. Assisteix a 
diversos seminaris i classes magistrals amb Pat Metheny, Peter 
Bernstein, Gilad Hekselmann, Michael Kanan, Jorge Rossy, 
Mark Turner, Ben Street... Ha impartit classes de guitarra, 
harmonia, llenguatge i combo a diferents escoles de Barcelona. 
Participa en diversos projectes musicals amb els quals ha 
actuat tant a Catalunya com a la resta d'Espanya, i a altres 
indrets d'Europa com França, Suïssa i Alemanya 

Cristina Masferrer
 
Llicenciada en l’especialitat de piano i música de cambra al 
Conservatori Superior de Música del Liceu. Diplomada en 
Mestra d’Educació Musical a la UAB. Màster en Organització i 
Direcció de Centres de Formació Musical (ESMUC-UAB). 
Forma el Duo Cadenza en la modalitat de quatre mans, 
realitzant concerts per el territori nacional i extranger. 
Pianista repertorista de la Royal Academy of Dance des de l'any 
2006. És Cap d'Estudis de l'Escola Municipal de Música 
Llavaneres. Actualment ha estrenat el projecte “Virtuositi” amb 
el Cor de Castanyoles de Barcelona.

Estela Córceles

Realitza els seus estudis superiors a l’ESMuC. Destaca en la 
música de cambra i simfònica. Ha participat amb l’Orquestra 
Simfònica de la ESMuC, la OJRM (OJ de Murcia); la Almansa 
Festival Orchestra; Deutsch-Skandinavische Jugend 
Philharmonie i en el projecte OBC-ESMUC, tocant al Palau de 
la Música de València, Palau de la Música Catalana, l’Auditori 
de Barcelona i la Berliner Philharmonie. També ha col·laborat 
amb l’orquestra de la Compañía Lírica siglo XXI, l’Orquestra de 
Cadaqués, l’Orquestra JONC Filharmonia i la Maribor 
International Orchestra. Actualment forma part del quartet de 
flautes Neuma

Gener Salicrú

Títol Superior de Clarinet a l’ESMUC. Estudis de perfecciona-
ment a l'Acadèmia de les Arts de l'Espectacle de Praga. 
Llicenciat en Història de l’Art per la UB. Ha realitzat diversos 
cursos internacionals i és membre de diferents agrupacions de 
cambra. Participa en espectacles produïts pel Palau de la 
Música, la Fundació “La Caixa”, Teatre Nacional de Catalunya, 
col·laborant en vàries orquestres. Professor de clarinet a les 
escoles municipals de música de Mataró i Granollers. Membre 
fundador del grup vocal The Hanfris Quartet amb el que ha 
guanyat nombrosos premis.

Oriol Cusó

Obté el Títol Superior de Saxo jazz i música moderna a 
l'ESMUC. Màster de Recerca en Educació Musical (UAB) i el 
CAP (UB). Ha rebut Màster classes de diversos estils musicals . 
Com intèrpret ha col·laborat en diverses formacions de música 
clàssica, jazz, rock, soul, funk, salsa, flamenc i electrònica. 
També ha participat en diversos espectacles de teatre musical, 
dansa i TV. Ha participat i col·laborat en nombroses gravacions 
discogràfiques. Professor de saxo a diverses escoles de 
Barcelona i a Escoles Municipals de música de Gelida i Sant 
Andreu de la Barca on realitza tasques de coordinador cultural.

Víctor Ferragut

Obté el Títol Superior de tuba i bombardí i més tard el Títol 
Superior de  Composició a l'ESMUC. Master en formació 
secundària a la UAB. Ha assistit a nombrosos cursos de 
formació de la seva especialitat. Com a intèrpret a col·laborat 
amb la Banda Municipal de Barcelona i Bilbao. Ha format part 
d'orquestres com l'OJIPC (Orq de Joves Intèrprets dels Països 
Catalans),  la EUYWO (European Union Youth Wind Orchestra) 
i la NJO (National Youth Orchestra of the Netherlands). Ha 
obtingut varis premis com a intèrpret i compositor. Actualment 
és membre de l'espectacle educatiu Tubs&Tubes de l'Auditori 
de Barcelona.

Pau Marti

Llicenciat en Percussió clàssica al Conservatori Municipal de 
Música de Barcelona.Més tard obté el Master en Musicoteràpia 
i el CAP per ensenyament secundari.
Ha col·laborat en nombroses orquestres com la de S.Cugat del 
Vallés, Orquestra dels Països Catalans, Orquestra Simfonieta i 
bandes com la Banda Simfònica de Badalona, Banda Simfònica 
de Sabadell, Banda Municipal de Mollet del Vallés...
Professor de percussió a escoles de Montmeló, les Franqueses, 
Premià de Dalt, etc . I a Barcelona a la Casa Elizalde, Escola 
Fussió, Musicàrea.. 
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Eduard Raventós
 
Estudis de violoncel al Conservatori del Liceu de Barcelona i al 
Conservatori Superior de Música de Salamanca obtenint la 
llicenciatura l'any 2010. Segueix els estudis de perfeccionament 
a Aachen (Alemanya). 
Ha participat en orquestres com la NJO (National Youth 
Orchestra of the Netherlands), la JO Internacional Oviedo 
Filarmonía, la OJIPC (Orq. Joves Intèrprets dels Països 
Catalans). També ha col·laborat amb la OCE (Orq de Cámara 
Extremeña), l’Orchestra Sinfonica-Abruzzo Musica (Itàlia), l’Orq. 
Simfònica del Vallès i l'OBC de Barcelona. 


