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PRESENTACIÓ  
 

 

 

Els dies 16-17 i 18 de juliol s'organitzen unes jornades 

intensives de formació per als membres de l'orquestra SAM 

d'Alginet i tot aquell alumnat de l’especialitat de corda que 

estiga interessat. 
 

 

 

JORNADES D’ESTIU 
ORQUESTRA SAMA 

2021 
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RESUM 

 

Les activitats es realitzaran al llarg dels dies 16, 17 i 18 de juliol a la Casa de la música. 

Pels matins es realitzen les classes d’instrument i per la vesprada les classes col·lectives. 

 

A més, tots els participants disposaran de dinar a la Casa Vella i el sopar serà de “pa i 

porta” (de sobaquillo per als amics). 

 

La ubicació del Centre Musical és: Av. Nou d'Octubre, 2C, 46230 Alginet, Valencia. 
La ubicació de la Casa Vella és: Calle del Magistrado Greus, 21, 46230 Alginet, Valencia. 

 

Tots els participants poden assistir tant a les classes individuals de la resta dels 

companys així com als tallers i conferències que es realitzen per la vesprada. 

 

IMPORTANT! → Cada alumne és responsable de la desinfecció de la seua cadira i 

faristol utilitzat per a cada activitat. 

 

 

HORARI DE LES ACTIVITATS CONJUNTES 

 

Les activitats conjuntes es realitzen de vesprada al musical. 

 

  16 17 18 

15:30 Orquestra Compositors Orquestra 

    Miquel Carrió   

16:30   Osel Trenado   

17:00 El camí de la música   A netejar tot el set 

17:30 Agustí Aparici - Olga Clari Orquestra Xavi terol 

        

19:00 Tècnica i vibrato Tècnica i vibrato Tancament de les jornades 

  Paqui Sapinya i Agustí Aparici 
Paqui Sapinya i Agustí 
Aparici   

        

21:30 Sopar Sopar Sopar 

 

• Orquestra: sala d’assajos de dalt. 

• Tècnica i vibrato: biblioteca ( celos i violes) i sala d’assajos de dalt (violins). 

• Conferències i tallers: sala d’assajos de baix.  
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HORARI DE LES CLASSES DELS MATINS 

 

Els horaris estan distribuïts segons l’assistència de cada alumne i atenent a la igualtat 

de temps de les mateixes classes.  

 

1. VIOLINS 

Les classes de violí seran impartides per la violinista 

professional Luisa Moya. S’ha format als conservatoris 

de València i Lieja y ha realitzat el Màster d’Investigació 

Musical. A més, s’ha format pedagògicament i ha 

realitzat estudis comparatius de mètodes d’iniciació al 

violí. Cal destacar que actualment està treballant en la 

publicació d’un mètode de violí. 

 

 

 

• Les classes de violí es realitzaran a la sala d’assajos de dalt. 

 

2. VIOLES. 

Paqui Sapiña serà l’encarregada de les violes en aquestes 

jornades. És titulada Superior en Interpretació en 

l’especialitat de viola pel Conservatori Superior Joaquín 

Rodrigo de València. A més, ha obtés el Màster 

d’Interpretació en l’especialitat de Viola al mateix centre. 

Amb una trajectoria com a interpret més que reconeguda ha 

estat baix la batuta i ha participat en nombroses orquestres 

tant professionals com amateurs. Paqui actualmen és 

mestra de viola en diferents escoles i centres professionals. 

 

 

16 17 18

9:00-10:00 Miguel i María Elena Miguel i María 

10:00-11:00 Núria i Aitana Núria i Aitana Merche i Paula

11:00-12:00 Inés i Xavi Merche i Paula Inés i Xavi 

12:00-13:30 Ariadna i Leyre (1h) Ariadna i Aaron i Leyre Classe col·lectiva
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• Les classes de viola es realitzaran el la Biblioteca. 

 

3. Violoncels. 

Javier Pallàs és el nostre fitjatge per a la corda de 

violoncels. És titulat superior en l’especialitat de Violoncel, 

Saxòfon i Cambra. A més, ha estudiat direcció d’orquestra 

amb el mestre Cristobal Soler. A banda de la seua 

trajectòria com a mestre de violoncel i saxòfon en 

conservatoris professionals, actualment és el director del 

Centre Autoritzat d’Ensenyaments Professionals de Música 

de Santa Cecília de Cullera així com Catedràtic de Cambra 

en el Conservatori Superior Joaquín Rodrigo de València. 

 

• Les classes de violoncel es realitzaran a la sala d’assajos de baix. 

 

ENCARREGATS DEL MENJAR A LA CASA VELLA 

 

MATERIAL NECESSARI PER A LES JORNADES PER PART DE L’ALUMNAT 

-Obres a treballar pels matins. (Les obres que es treballem a l’orquestra seran 

proporcionades allí). 

- Per al taller de neteja: Camiseta vella. Raspall de dents. Caixa de sabates. Tapadora 

de carmanyola (tupperware per als amics). Tovallola. 

 

16 17 18

9:00-10:00 Aroa Samara Xavi

10:00-11:00 Xavi Aitana  E. Samara

11:00-12:00 Emma Emma Aitana E.

12:00-13:00 Aitana M. Aroa Aitana M.

16 17 18

DINAR Vanessa, Celeste Zoila, Vanessa Elena, María B.

SOPAR Vanessa, Aitana M. Elena, Zoila, Vanessa Elena, Aitana M.


