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DOSSIER PEDAGÒGIC

0. ANTECEDENTS

Escola de Rock és un projecte pedagògic interdisciplinari que va néixer a l’Escola de San Pedro de 
Gavà a l’any 2011. El projecte des de la seva posada en marxa es caracteritzà per programar breus 
audicions musicals dins de l’aula. A través de l’arribada del grup de música a l’escola es proposen 
activitats i projectes interdisciplinaris per a treballar transversalment les competències clau i el 
currículum pedagògic de l'alumnat. 

A través d’Escola de Rock es parteix d’un context educatiu basat en experiències reals dins de 
l’aula. En segon lloc, donada la idiosincràsia del format de les sessions d’Escola de Rock, defen-
sem que treballant per projectes i de manera col·laborativa es possibilita un entorn pedagògic 
òptim per a poder assolir fàcilment els objectius del projecte. En tercer lloc, el disseny de les dinà-
miques, activitats i projectes en el marc d’Escola de Rock ha d’estar dirigit i co-dissenyat pels 
propis usuaris; i ha d'estar adaptat a les necessitats del centre escolar des d'un punt de vista 
inclusiu, plural i divers, tant des de l’òptica de l’alumnat, com la del professorat que intervé de 
manera activa a les  sessions.

El projecte ha tingut una gran rebuda entre l’alumnat, el personal docent i les famílies.
El centre més enllà d’implementar l’aprenentatge per projectes basat en l’Escola de Rock,
ha començat a realitzar activitats extraescolars entorn la formació i capacitació musical
així com altres tallers creatius i culturals al seu casal d’estiu basats i inspirats en l’Escola de Rock.

Inicialment, les audicions es feien en petits grups de com a màxim 30 persones, amb unes dura-
cions aproximades de 30-40 minuts, temps en el qual s’escoltaven dues o tres cançons, es feien 
unes quantes preguntes, s’interactuava amb els músics i instruments i gairebé sempre es parlava 
(sobretot amb les classes de secundària) de temes que no sempre estaven relacionats amb la 
música però que feien d’aquesta una afició o treball més atractiu.
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1. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE

La idea inicial era molt senzilla:
Portar grups a tocar a l’escola.

Però dur-la a terme i que aquesta funcionés com a projecte educatiu ha requerit molt de treball 
d’anàlisi, exploració, recerca, innovació i millora; i sobretot, molta cura dels petits detalls:
 
 Escollir i contactar als grups.
 Coordinació amb els professors.
 Preparar les audicions i el material docent relacionat.
 Condicionar l’aula de música.
 Treballar amb l’alumnat per a rebre i acollir als artistes a l’escola. 
 Programar les audicions dins del calendari escolar...

Tot l’esforç invertit en idear, dissenyar i realitzar aquest canvi de model a nivell organitzatiu i 
docent, ha generat un elevat valor a diferents nivells i eixos, tant pedagògics, intel·lectuals i 
cognitius així com humans, socials i relacionals.

Gràcies a l’adopció del projecte Escola de Rock ens trobem amb un alumnat molt més obert i 
familiaritzat davant de qualsevol proposta musical i artística, estimulat i disposat al treball en 
equip, inquiet i amb capacitat de reflexió vers el consum cultural, educat i curiós amb les visites 
de persones externes al centre o capaç de distingir instruments en viu, d’entre moltes altres 
coses. Més enllà de facilitar l’assoliment de les competències curriculars establertes per el 
departament d’ensenyament, ens trobem amb alumnes amb més pensament crític i familia-
ritzats en el treball per grups basat en projectes.
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2. OBJECTIUS GENÈRICS

Considerem que l’objectiu de fer de la música la gimnàstica de l’ànima està més que aconse-
guit gràcies a la implementació del projecte Escola de Rock. Els nostres alumnes han après a 
escoltar, veure, sentir, ballar i viure la música com mai abans ho havien fet.

Detallem els objectius concrets del projecte a continuació:

- Apropar la música als alumnes i allunyar-nos del model tradicional de la classe de    
 música (llibre, cd i flauta). Fer un projecte real (el que és coneix actualment com
 “Authentic Learning “).
- Introduir les bandes a l’escola en un exercici d’aprenentatge mutu. Els alumnes
 aprenen com funciona una banda, les bandes aprenen o recorden com és la vida a
 l’escola i es contagien de l’energia, vitalitat i il·lusió dels nens i nenes.
- Apropar la realitat dels músics i artistes a partir d’experiències. Conèixer com és la   
 música i la cultura des de fora de les aules i de l’entorn acadèmic.
- Treballar les preguntes que es faran, no només de música, i per tant es treballen contin- 
 guts i competències de vàries assignatures.
- Despertar la motivació i la curiositat dels nostres alumnes amb visites de gent de fora   
 de l’escola, i fent d’aquestes audicions espais de reflexió, intercanvi cultural i en funció

- Començar a tractar la música no només com una assignatura. Com va dir Platón
 “La música és per l’ànima el mateix que la gimnàstica pel cos”.
- Fomentar l’esperit crític dels nostres alumnes i la seva curiositat vers els diferents     
 estils musicals i realitats culturals actuals.
- Treballar els continguts didàctics a partir de projectes i activitats interdisciplinaris,fo-  
 mentant la posada en pràctica del coneixement a partir del treball en grup i en entorns  
 atractius i estimulants per l’alumnat.



 2.1 OBJECTIUS ESPECÍFICS

A continuació exposem els objectius pedagògics de l’àrea de música i de consciència i expres-
sions culturals:

-  Aprendre a escoltar i gaudir música en viu.
-  Conèixer una gran varietat d’estils musicals.
- Saber diferenciar els diversos instruments musicals.
-  Entendre com funciona el món professional i amateur de la música.
-  Saber fer preguntes individuals i com a grup.
-  Entendre i fer preguntes sobre les lletres de les cançons.

En quant als objectius a llarg termini, aquests són:

-  Normalitzar la participació de grups i artistes en aquest tipus de projecte dins l’escola.
-  Generar dins de l’escola un esperit crític i de respecte pel consum i difusió de cultura (en  
 aquest cas musical).
- Augmentar progressivament la participació de l’alumnat en la presa de decisions (esco- 
 llir grups, fixar dates, definir les activitats...).
-  Veure l’escola com un espai no només d’estudi i aprenentatge , sinó també d’intercanvi  
 cultural, obert a agents externs i en continu procés d’evolució igual que el món que ens  
 envolta. Tenir aquest i altres espais reservats a l’escolta i l’admiració.
-  Entendre com funciona i quins punts forts té la inclusió de projectes autèntics i real dins  
 l’escola.

El projecte Escola de Rock persegueix establir-se com a catalitzador d’iniciatives i activitats de 
diversa natura per a fomentar la creació d’un entorn docent transversal i interdisciplinari. El 
treball en equip i la col·laboració entre disciplines per a la realització de projectes comuns, així 
com l’aprenentatge basat en la resolució de problemes, són els dos principals eixos de treball 
per a assolir els indicadors (quantitatius i qualitatius) d’èxit a nivell acadèmic i docent del 
projecte Escola de Rock.
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2.2 OBJECTIUS ASSOLITS
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Durant aquesta primera fase de posada en marxa les activitats realitzades en el marc d’Escola 
de Rock al col·legi San Pedro han estat:

 Ampliar la web i incloure el projecte a les xarxes socials.
 Adequar acústicament la sala de música amb un treball interdisciplinari a l’aula    
 de Tecnologia.
 Incloure tallers participatius (taller d’improvisació dirigida, tallers de percussió i
 expressió corporal).
 Aparició de grups musicals a l’escola.
 Augment de la demanda i de la participació en activitats extraescolars de    
 música.
 Crear un grup promotor de 20 alumnes que s’encarrega de pujar contingut a la
 web ( entrevistes, vídeos, fotografies, descripcions) , ajuda als grups a muntar i
 desmuntar, coordina possibles activitats i concursos relacionats.
 Treball interdisciplinari a assignatures que no són la de música, relacionat amb
 els grups que ens visiten (fer cartells, analitzar lletres, muntar una coreografia,
 analitzar vídeos, aprendre a fer entrevistes, aprendre a fer fotos i retocar-les, a
 muntar vídeos , a pujar continguts a la web, etc.)
 Establir vincles amb discogràfiques (Bcore, Aloud, Fair Warning, Minimúsica,
 Sones etc..) per a donar a conèixer el projecte i facilitar la participació de grups.
 Difondre el projecte a medis ( 1234! magazine, blogs, el Periódico de Catalunya,
 programes de ràdio etc..).
 Contactar amb les primeres escoles que volen incloure Escola de Rock a les
 seves aules i fer d’aquest projecte un projecte cooperatiu.

La tercera fase, de consolidació, té com a objectiu normalitzar i continuar el projecte Escola de 
Rock, ampliant la participació d’altres centres i entitats educatives i per l’altra banda conscien-
ciar al sector musical de la importància d’apropar la cultura a les escoles.



3. INTERACCIÓ AMB EL CENTRE

En la primera fase de projecte, el grup promotor d’Escola de Rock es reuneix amb l’equip directiu de l’Escola amb la finalitat de poder conèixer 
la idiosincràsia del context pedagògic del centre, poder generar una etnografia de l’equip docent de l’Escola i de les seves línies estratègiques 
a nivell educatiu.

A través d’aquest primer contacte s’analitzaren des de quines àrees es pot treballar a nivell interdisciplinari amb la vinguda del grup musical 
dins del context de l’aula. És important remarcar que Escola de Rock parteix de la premissa de l’Authentic Learning, i que és només una eina a 
partir de la qual poder treballar continguts i activitats amb un alumnat estimulat i motivat, i facilitant que a l’aula succeeixin experiències 
físiques reals per a activar als docents i alumnes. 

• Trobada amb l’equip 
docent directiu i detecció 
de singularitats

• Caracterització de la 
idosincràsia del centre.

• Etnografia dels docents i 
detecció 
d’aliats

• Proposta d’activitats 
concretes per al 
Pre/Durant/Post
• Exploració Recursos i 
Projectes Acadèmics del 
Centre
• Detecció d’Interessos i 
Motivació
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CO-DISSENY DE DINÀMIQUES
• Coordinació i Seguiment
• Proposta de Grups 
Musicals
• Intervenció a l’aula del 
grup musical
• Indicadors d’avaluació

PILOT TRIMESTRAL

• Revisió dels resultats
• Reunions de seguiment
• Propostes de millora
• Documentació dels 
resultats

ITERACIÓ I MILLORA

CONEIXEMENT DEL CENTRE



4. DINÀMIQUES
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Reunions específiques amb els docents del centre 
que estiguin interessats en implementar projectes 
i activitats en el pre-durant-post de l’actuació del 
grup musical a l’escola. En aquesta fase, es treba-
llarà col·laborativament amb l’equip docent per tal 
de facilitar i transferir el coneixement específic 
adquirit en la posada en marxa del projecte Escola 
de Rock a l’Escola San Pedro de Gavà.

En aquesta fase, es compartirà a l’equip docent 
fitxes pedagògiques per a poder inspirar al profes-
sorat i que pugin servir com a punt de partida per a 
adaptar-les al seu context d’aula, o bé poder 
emprar les fitxes tipus directament.

La dinàmica dels tallers d’Escola de Rock dins 
de l’aula, funciona de la següent manera. 
Durant un dia el grup musical arriba a l’escola i 
es fan sessions d'1 hora per grup d'alumnes. 
Per cada hora, passa un grup d'alumnes com-
posat per 2-3 classes agrupades per franja 
d'edat. Les bandes toquen 1 o 2 cançons i els 
alumnes pregunten. Als 30/40 minuts de la 
sessió es deixa temps per a que els alumnes 
puguin interactuar amb la banda per a realitzar 
activitats preparades prèviament (com per 
exemple entrevistes). Les bandes no toquen en 
un escenari, toquen a la mateixa alçada que la 
classe. No hi ha diferència entre "escenari" / 
"públic", estan al mateix nivell. A nivell d'inte-
racció, les dinàmiques funcionen a la perfecció 
per a 50-60 alumnes. Amb més alumnat per 
grup, el nivell d'interacció entre la banda i el 
grup classe disminueix de manera notòria.



4.1 EXEMPLES DE DINÀMIQUES
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PRE POST

DURANT

• Preparar Entrevistes

• Escoltes i Debats

• Treballs Plàstics

• Coreografies

• Poesia i Lletres

• Analitzar la lletra d’una 
cançó

• Expressió Corporal
(Improvisació Conduïda, 
Relaxació, Dinàmiques 
del Respecte, Dansa - 
Coreografia

• Fer l’entrevista – Roda 
de premsa

• Realitzar un reportatge 
o noticia al blog

• Editar un vídeo resum 
de l’activitat (video-clip 
o entrevista)
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5. IMPACTE

El projecte Escola de Rock és una iniciativa cultural i educativa que persegueix la implementa-
ció d’un ecosistema d’innovació a l’escola per a articular projectes interdisciplinaris a l’aula. El 
projecte es caracteritza per conduir audicions de grups musicals al context d’escola en format 
col·loqui a partir de les quals es treballen continguts per projecte des de diferents competèn-
cies clau i matèries.

Escola de Rock com a projecte educatiu interdisciplinari fomenta el treball en projectes dins de 
l’aula de manera col·laborativa i inclusiva. Dins del marc pedagògic es plantegen exercicis i acti-
vitats per a treballar i assolir a nivell curricular les diferents competències clau. Així doncs, el 
projecte s’interrelaciona a través de la realització de projecte educatius amb les competències 
clau de “Comunicació Lingüística”, “Matemàtica i Bàsiques en Ciència i Tecnologia”, “Digital”, 
“Aprendre a aprendre”, “Socials i Cíviques”, “Sentit de la iniciativa i Esperit Emprenedor” i “Cons-
ciència i Expressions Culturals”.

A nivell socio-cultural, el projecte Escola de 
Rock persegueix els següents resultats:

- Apropar la cultura als teixits socials de base a 
través d’articular projectes d’innovació.

- Implementar projectes culturals interdiscipli-
naris amb participació ciutadana.

- Fomentar la col·laboració entre entitats 
socials, culturals, público-privades, la universi-
tats i col·lectius artístics.

- Apropar la cultura de proximitat a les escoles 
i equipaments de proximitat, fent especial 
èmfasi en la connexió amb els col·lectius de 
base social.

- Aprofitar la tecnologia digital i el Internet  i 
establir nous canals de comunicació per a 
donar a conèixer la cultura local.

En quant als valors del projecte, Escola de 
Rock s’articula en base a:

- Democratitzar l’accés a la cultura de proximi-
tat.

- Donar a conèixer la cultura local com a una 
realitat complementària i alternativa a la 
cultura dels mitjans de comunicació massius.

- Establir entorns de col·laboració entre els 
agents del territori a través de la  realització 
de projectes d’innovació cultural.

- Treballar en la generació de cultura de proxi-
mitat des d’una òptica feminista.

- Fomentar l’accés de la cultura a les escoles i 
als equipaments culturals de proximitat.



5. IMPACTE
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Escola de Rock des de la perspectiva de generació de nous espais de relació social i cultural al 
territori, persegueix articular un ecosistema d’innovació obert dins de l’Escola per al intercanvi 
de coneixement entre els teixits de base ciutadana dels barris. Escola de Rock planteja un 
entorn de col·laboració obert per a modular de projectes culturals dins del context escolar, 
fomentant el donar a conèixer a l’escola, en un entorn educatiu, aquelles iniciatives socials que 
s’articulen als barris per agents i col·lectius del territori.

A través d’Escola de Rock, l’alumnat de l’Escola ha passat de ser un col·lectiu passiu que gaudia 
de música en viu dins el context de l’aula i treballant per projectes interdisciplinaris, a organit-
zar concerts i activitats de manera periòdica amb agents culturals de territori i en equipaments 
i espais de relació social del barri. A més, Escola de Rock ha fomentat també que els alumnes 
a nivell extraescolar aprenguin a tocar instruments, i això ha derivat en la creació de grups 
musicals formats per alumnes de l’Escola. Aquest fenomen és un dels resultats amb més 
impacte a nivell de creació d’una nova cultura musical i de proximitat.



6. HISTÒRIC
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Els grups participants a Escola de Rock han estat:

 - Joan Colomo (Cançó d’Autor)   - Tiki Phantoms (Surf Rock)
 - Sergi Margalef (Electrònica)   - Ferran Palau (Folk)
 - La Pegatina (Rumba-Fusió)   - Gunning for Tamar (Rock, United Kingdom)
 - Freeze the Atlantic (Rock, UK)   - Llúmia (Folk)
 - Julianne Heinneman (Pop-Rock)  - Fanny Roz (Cançó d’autor, Rock)
 - Cyan (Pop-Rock)    - Darth Mike & R4 (Electrònica)
 - Residual Gurus (Percussió i Teatre)  - Dani Torreño (Cançó d’Autor)
 - ‘77 (Rock)    - Inspira (Pop Folk)
 - Santa Rita (Pop-Rock)   - Za! (Experimental)
 - Duo a Vivaldi (Clàssica)   - Berri Txarrak (Punk Rock)
 - Cohen (Post-Rock)    - Cálido Home (Folk-Rock)
 - Cuzo (Rock Progressiu)   - Ferran Palau (Folk d’Autor)
 - Bullit (Punk-Rock)    - Orquesta del Caballo Ganador (Improvisació Conduïda)
 - Ruselito (Flamenco)    - The Big Funk Theory (Funk-Rock)
 - Dani Nel·lo & Anton Jarl (Blues)   - Anímic (Electrònica)
 - Bilgraski (Rock improvisat)   - Kinsale (Folk)
 - Jamie 4 President (Punk-Rock)   - Simon Taibi (Hip-Hop)
 - Your Grace (Folk-Metal)   - The Wax (Hardcore)
 - Marina Herlop (Folk)   - Oldseed (Folk, Canadà)

 Guardonat amb el premi Qualitat Educativa de la ciutat de Gavà 2014.

Entrevista a Rafa Rodríguez:
http://www.escoladerock.org/wp-content/uploads/escola-de-rock-al-perodico.pdf



7. EQUIP
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Rafa Rodríguez
Director de l’Escola San Pedro de Gavà, ideòleg del projecte, enginyer i músic. Rafa Rodríguez es va graduar en Enginye-
ria Industrial a la Universitat Politècnica de Catalunya a l’any 2004, el mateix any que va finalitzar el CAP (Certificat 
d'Aptitud Pedagògica) a la Unive sitat Politècnica de Catalunya. El curs 2004-2005 cursà el Màster d’Administració i 
Direcció d’Empreses a la Universitat Oberta de Catalunya i fou nomenat Director de l’Escola San Pedro de Gavà des d’on 
imparteix les assignatures de Matemàtiques, Física, Dibuix i Música. Des de l’any 2010 dirigeix el projecte Escola de 
Rock, on metodologies d’innovació de manera transversal i interdisciplinària. D’altra banda, ha format part de L’Associa-
ció de Músics de Gavà així com del col·lectiu de músics i audiovisuals Desert Pearl Union.
Actualment està cursant el màster en Ensenyament Montessori.

Víctor Jiménez
Víctor Jiménez es graduà d’Enginyer de Telecomunicació per la Universitat Pompeu Fabra al 2008 després d’haver 
cursat l’Enginyeria Tècnica de Telecomunicació especialitzada en Telemàtica. Al 2010 es graduà del Màster de Tecnolo-
gies del So i de la Música de la Universitat Pompeu Fabra. Enginyer de telecomunicacions i productor musical de Wave 
Factory Studio. Des de l’any 2008 treballa a la Fundació i2CAT coordinant projectes de recerca, innovació cultural i socie-
tat digital. Des de l’any 2012 treballa per el Institut de Cultura de l’Ajuntament de Barcelona (ICUB), des d’on dirigeix 
l’Oficina de Tecnologies Creatives del BCNLab i coordina el projecte Repte Canòdrom en col·laboració amb el Sònar+D. A 
banda, és co-fundador de la segell i productora musical Pick Your Twelve, on dirigeix la plataforma Crowd3345 per a 
l’edició de vinils en mode crowd-funding.

Víctor Fernández
Realitzador audiovisual i Publicista. Des de 2003 treballa en el sector audiovisual realitzant tasques de càmera, editor i 
realitzador. Paral·lelament després d’estudiar Publicitat i RRPP (2007) i un postgrau de gestió d’empreses de la industria 
musical (2011), ha treballat en l’àmbit cultural musical creant l’agència Miso Alabada i la plataforma Ornitorincs on més 
de 100 bandes s’han fusionat creant nous temes en vídeos i s’han realitzat 2 festivals en directe. Actualment treballa 
com a realitzador freelance especialitzat en l’àmbit del streaming en vídeo i com a realitzador a Ornitorrincos.

Xavi Saucedo
Xavi Saucedo es gradua al 2005 en Enginyeria Tècnica de Telecomunicacions especialitat Telemàtica i posteriorment 
cursa al Centre d'Estudis Cinematogràfics de Catalunya (CECC) l'especialitat de muntatge i so per cinema. Al 2009 cursa 
el seminari d'Estètica del So i Mescles de So impartit per Mark Berger, guanyador de 4 OSCARS de l'acadèmia de 
Hollywood. Des de 2008 exerceix com a Tècnic de So Directe per cinema, treballant a grans produccions com "The 
Gunman (Caza al Asesino)", protagonitzada per Sean Penn; o "Secuestro", protagonitzada per Blanca Portillo y José 
Coronado. Al 2009 també funda amb Víctor Jiménez l'estudi de so Wave Factory, on exerceix de Dissenyador de So des 
d'aleshores. A la seva trajectòria ha treballat a moltes produccions de cinema, tv i publicitat i ha col·laborat amb grans 
directors com Ventura Pons, Jose Luis Montesinos o Pierre Morel. Al 2014 va guionitzar, produir i dirigir el curtmetratge 
"Ejecución Hipotecaria".

Albert Coscolín
Albert Coscolín és productor i promotor musical amb experiència en management de segells discogràfics independents 
des de l’any 2010. Des de l’any 2012 és el responsable de contractació editorial del segell Pick Your Twelve, on s’han 
editat més de 15 referències discogràfiques, han participat en les últimes 3 edicions del Primavera Sound Festival, així 
com en les dues últimes edicions del Sónar+D dins de l’espai MarketLab. Amb Pick Your Twelve s’organitzen showcases 
bi-mensualment a la sala Apolo [2] de Barcelona. Ha cursat al Taller de Músics el “Curs de Gestió Musical” i coordina 
l’edició discogràfica a la plataforma de crowd-funding d’edició de vinils Crowd-3345.
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2011

2013

Es comencen a realitzar breus audicions musicals dins de l’aula i en 
format col·loqui, no de concert.

Alumnes i pares demanen incloure classes de guitarra dins l’oferta d’ex-
traescolars de l’Escola San Pedro.

2014 Casal d’estiu Escola de Rock, amb tallers de guitarra i percussió.
L’alumnat prepara una coreografia per a Inspira.

2015 Els alumnes tradueixen i versionen Iralia de Berri Txarrak.

2016

2017

L’alumnat de 4t d’ESO realitza un videoclip per a Joan Colomo i toquen un 
cançoner amb en Joan Colomo per a la festa de fi de curs.

El grup musical Peña Colada (composat per alumnes de 4t d’ESO) toca al 
Primavera Sound acompanyat pel grup de pop-rock local Masclans.

2018

Escola de Rock comença a treballar amb dues escoles més: CEIP Antoni 
Brusi i escola El Polvorí.

Escola de Rock Festival neix en forma de concert lúdic per families un 
diumenge de cada mes a la sala Apolo
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ESCOLA DE ROCK - PROJECTE PEDAGÒGIC 

https://youtu.be/zMsFqLRLt3w

ESCOLA DE ROCK AL PRIMAVERA SOUND

https://youtu.be/AYs_HfzRJ3w

ANÍMIC A ESCOLA DE ROCK - SAN PEDRO GAVÀ

CONCERT BINAURAL AMB CÁLIDO HOME - ESCOLA DE ROCK - SAN PEDRO GAVÀ

CONCERT PARTICIPATIU AMB ORQUESTA DEL CABALLO GANADOR - CEIP ANTONI BRUSI

CONCERT PARTICIPATIU AMB ZA! - ESCOLA EL POLVORÍ

https://youtu.be/314TkM4OMyU

https://youtu.be/GIs2gYhQrCk

https://youtu.be/Tc7-o17aqZY

https://youtu.be/nME5Ge5lmcc
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HISTORIA DEL BLUES A TRAVÉS DEL SAXO AMB DANI NEL·LO I ANTON JARL - CEIP ANTONI BRUSI

https://youtu.be/zMsFqLRLt3w

TALLER DE PAISATGE MUSICAL AMB JAIME L. PANTALEÓN - CEIP ANTONI BRUSI

https://youtu.be/AYs_HfzRJ3w

TALLER D’IMPROVISACIÓ CONDUÏDA AMB ZA! - ESCOLA EL POLVORÍ

PRACTICANT L’ANGLÈS I CONCERT AMB OLDSEED - SAN PEDRO GAVÀ

TALLER DE BANDES SONORES AMB JAIME L. PANTALEÓN - SAN PEDRO GAVÀ 

https://youtu.be/dB9YO_wMkdg

https://youtu.be/RKZvc_IAkis

TALLER DE CARTELLERIA AMB GUILLEM BOSCH - ESCOLA ANTONI BRUSI

https://youtu.be/GKYC1UM0AK8

https://youtu.be/6QeTvGfDens



9. REFERÈNCIES

17  Escola de Rock escoladerockedu@gmail.com

CONCERT DE ZA!  A ESCOLA DE ROCK - SAN PEDRO GAVÀ

https://youtu.be/RzPNqSwDEAI

“NÚCLEO DURO” VIDEOCLIP REALITZAT PER ELS ALUMNES DE L’ESCOLA SAN PEDRO GAVÀ AMB JOAN COLOMO

BERRI TXARRAK A ESCOLA DE ROCK - SAN PEDRO GAVÀ

“SETEMBRE” ( VERSIÓ DE “IRAILA” DE BERRI TXARRAK )

INSPIRA & ANA I YESHIAREG DE 4T ESO @ ESCOLA DE ROCK

https://vimeo.com/171397500

https://vimeo.com/118751226

https://vimeo.com/90957224

CONCERT DE INSPIRA A  ESCOLA DE ROCK - COL·LEGI SAN PEDRO

https://vimeo.com/90977536

https://vimeo.com/114169496
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TALLERS D’IMPROVISACIÓ CONDUÏDA AMB PAU RODRÍGUEZ

https://vimeo.com/145980701

CONCERT DE ‘77 A ESCOLA DE ROCK - SAN PEDRO GAVÀ

https://vimeo.com/88234560

RESIDUAL GURUS A ESCOLA DE ROCK - SAN PEDRO GAVÀ

VIVALDI A DUO  A ESCOLA DE ROCK - SAN PEDRO GAVÀ

https://vimeo.com/87002016

https://vimeo.com/95715631

https://vimeo.com/97344478
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Bit Lab cooperem amb:

ESCOLA DE ROCK

DIRECCIÓ I COORDINACIÓ:  VICTOR JIMÉNEZ  Enginyer de projecte Culturals victor.jimenez@bitlab.cat

PRODUCCIÓ:  ALBERT COSCOLIN   Producció Cultural   albert.coscolin@bitlab.cat   

TELÈFON DE CONTACTE: +34 685 405 593 CORREU ELECTRÒNIC:   escoladerockedu@gmail.com

  http://www.twitter.com/escoladerockedu   http://www.instagram.com/escoladerockedu 

ESCOLES QUE TREBALLEN AMB NOSALTRES

Un projecte de:

Bit Lab treballem amb:


