
PER QUÈ 
ASSOCIAR-SE?

✓ Ser membre de l’Associació del Mètode Suzuki 

de Catalunya dóna accés als alumnes i famílies 

Suzuki a assistir com a participants actius als 

Congressos regionals, nacionals i 

internacionals Suzuki que s’organitzen arreu 

del mon.

✓ Ser membre de l’AMSC ens posa en contacte 

amb d’altres famílies, associacions Suzuki, ens 

fa pertànyer a la Comunitat Suzuki 

Internacional, relacionant-nos amb grups, 

professors i famílies que comparteixen la 

nostra mateixa visió, interessos i valors. És una 

manera d’enriquir-nos mútuament.

✓ Ser membre de l’AMSC permet difondre el 

mètode Suzuki entre els professors de música 

del nostre país. El resultat directe d’aquesta feina 

és l’organització de nous cursos de formació de 

professors Suzuki en les diverses modalitats 

instrumentals, que ajuden a més famílies a gaudir 

d’aquest mètode d’aprenentatge de la música.

✓ Ser membre de l’AMSC fa possible que es 

puguin organitzar cursos de formació per 

professors en diversos formats, cursos que els 

permeten millorar la seva tasca docent, essent 

les famílies les que en treuen profit en darrer 

terme.

NOVES FAMÍLIES QUE 
COL·LABOREN AMB 
L’ASSOCIACIÓ

TREBALL DE 
FORMACIÓ I 
DIFUSIÓ DE 
L’ASSOCIACIÓ

PROFESSORS 
INTERESSATS EN 
EL MÈTODE 
SUZUKI

CURSOS DE 
FORMACIÓ DE 
PROFESSORS A DINS 
DE CATALUNYA

NOVES ESCOLES 
SUZUKI I PROGRAMES 

A CATALUNYA



✓ Els professors Suzuki han arribat al compromís d’animar a totes les famílies dels seus alumnes a formar 

part de l’Associació, perquè és una manera de ser partícips de la generositat rebuda després d’haver fet la 

seva formació i de contribuir a l’avença de les associacions Suzuki, que són entitats sense ànim de lucre.

✓ El Mètode Suzuki està creixent i desenvolupant-se. L’ Associació del Mètode Suzuki de Catalunya pertany 

a la Federación Española de Método Suzuki que alhora pertany a la ESA (European Suzuki Association) i 

està dins la ISA (International Suzuki Association). Aquestes associacions s’encarreguen de projectes com 

la revisió de llibres de partitures i la realització de noves gravacions per al millor aprenentatge dels 

alumnes. Aixi mateix, estan encarregades d’autoritzar i controlar el desenvolupament de projectes 

d’adaptació del Mètode Suzuki a nous instruments, el més nou és la trompeta Suzuki, de la qual ja en 

tenim un professor a Espanya, i en definitiva, organitzar actes a nivell europeu i internacional i preservar el 

mètode de la manera en que el Dr. Suzuki el va pensar, protegint-lo d’interessos econòmics i 

mercantilistes.

✓ El cost anual d’aquesta infraestructura és garantit per tots els països. Cada professor Suzuki paga també la 

seva quota anual de soci a l’Associació, la qual el fa membre a la vegada de la Federación Española 

Método Suzuki i alhora de l’ESA i ISA. Entre tots afavorim que el Mètode Suzuki s’expandeixi i ajudi cada 

vegada a més nens a aprendre música d’una manera natural, diferent i saludable. Cal destacar la tasca 

educativa i social que es promou des de la European Suzuki Association, la qual dona els seus beneficis 

cada any al ESTDT (European Suzuki Teaching Development Trust). Aquesta entitat s’encarrega de 

finançar i fer possible el desenvolupament del mètode Suzuki a països que no poden construir el seu propi 

programa nacional, com Sudàfrica, Turquia, Letònia o Lituània. Per a més informació i donacions especials, 

es pot consultar la WEB del ESTDT.  https://sites.google.com/site/suzukidevelopment/
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