
 

2n curs d’estiu 
de l’AMSC 
 
Per 2a. vegada ens retrobem a Solsona 
per celebrar el curs d’estiu que 
organitza l’Associació del Mètode 
Suzuki de Catalunya. 
 
Aquesta vegada, les classes seran del 12 al 15 de Juliol, tot i  que com 
l’estiu passat, per escalfar motors el dimecres 11 farem Playtogether i 
Concert de Benvinguda amb tots aquells professors i famílies que ja 
siguin a Solsona dimecres. 
 
 
“Els nens fan amics nous, veuen com molts altres nens també fan música, i toquen el 
seu mateix instrument . Els pares poden compartir experiències amb altres famílies 
que han triat donar una educació musical a través del mètode Suzuki. És bonic com 
cada any ens retrobem i anem fent amistat. 
 
Recordo les primeres colònies del meu fil l gran. Com el fet de tocar amb altres nens, 
la classe de grup, afegir-se a l’orquestra i a les altres activitats que normalment no fa 
li va encantar. 
Encara ara, 3 anys després, remira el vídeo del concert de cloenda tocant el Cuckoo. 
L'any següent es va motivar per aconseguir arribar a aquella peça que un nen de la 
seva edat havia tocat taaant bé!! Però a més de les activitats o les peces, sobretot 
recorda els altres nens, les estones de jugar a futbol, amb la baldufa, a cartes... amb 
els amiguets d’instrument! Tot això queda en el record mooolt de temps. 
 
I no només s’engresquen els nens, sinó que és un xut de motivació pels pares!!! 
Compartir trucs per practicar amb més eficiència o amb més diversió, compartir 
estratègies per resoldre els moments de l’ "ara no vull"... Observar com hi ha nens que 
els hi funciona això o allò altre, quedar-te amb la boca oberta de com ho fan  els més 
grans... 
 
Els germans petits de l'Unai només preguntaven: i jo quan? I és així com per l'Unai, ja 
seran les quartes colònies que farem, per la Nagore les terceres i pel Julen les 
primeres. 
 
Animeu-vos!” 
 
Marta, mare de 3 alumnes Suzuki 

  



 

a on? 
 
Les classes quedaran repartides entre l 'escola de primària Setelsis i 
l 'Escola Municipal de Música. Són 2 edif icis que estan a tocar i no es 
tarda ni 2 minuts en canviar de l’un a l’altre. 
 
 
ESCOLA SETELSIS  
Av. Cardenal Tarancon, 20 
25280 Solsona, Lleida 
 
 
ESCOLA DE MÚSICA 
Pujada del Castellvell, s/n, 
2528 Solsona, Lleida 
 
 
 
Solsona és plena carrers, places i racons recoll its i  amb bona acústica, 
ideals per una vetllada musical. Durant els dies del curs els alumnes 
tindran la oportunitat de participar en els múltiples concerts que 
s'organitzin en aquests emplaçaments. 
 
Com l’estiu passat, farem el concert de cloenda al Teatre de Solsona. 
 
 
 
 

 

  



 

de l’11 al 15 de Juliol  

 
·  Dimecres, 11 de Juliol. 
Els que teniu vàries hores de viatge, us recomanem arribar el 
dimecres11 de juliol, doncs dijous les classes engegaran pel matí. Hi 
ha previst un Concert de Benvinguda, per part d’alumnes i professors, 
i Playtogether  per dimecres tarda/vespre. El punt de trobada serà el 
vestíbul de l ’escola de música. 
 
Per a aquells que veniu de més a prop, valoreu si us voleu instal· lar el 
dimecres, o estalviar-vos una nit i  matinar el dijous. En tot cas, però, 
recordeu que el 
 
·  Primer dia de classes: Dijous, 12 de Juliol 
les classes començaran pel matí. Com a molt d’hora la primera classe 
(si us toca) serà a les 10:00. 
 
·  Últim dia: Diumenge, 15 de Juliol. 
L’últ im dia t indrem activitat només pel matí. Assajos intensos per 
preparar el concert de cloenda, al Teatre de Solsona, que celebrarem 
cap al migdia. 
 

horaris 
 
En funció de l ’edat i  nivell de l’alumne (veure modalitats d’inscripció), 
se li  proposarà a l ’alumne/a fer entre 3 i 5 classes. 
 
De dijous a dissabte les classes quedaran repartides en el següent 
marc horari: 
 

- De 9 a 13:30 (excepte dijous que comencem a les 10:00) 
- De 15:00 a 17:00 

 
A més de les classes s’organitzaran xerrades i concerts a partir de les 
18:00, però que no s’allargaran gaire. 
 
 
Amb la carpeta del curs es farà entrega de l ’horari personalitzat de 
totes les classes a l ’arribada. 
 

  



 

modalitats d’inscripció 
 
·  Suzuki Nadons: 2 sessions d’1 hora 
(divendres i dissabte). 
Pensat especialment per als germans petits de 0 a 3 anys que encara 
no han començat amb l’ instrument. 
 
·  Pre-twinkle: 3 hores/dia. 
Classe de grup, individual compartida i dansa. 
 
·  a partir de Llibre 1: 4’5 hores/dia. 
Classe de grup, individual compartida, dansa i classe complementària, 
que es decidirà en funció del nivell i de l ’ instrument (classe de grup, 
percussió, orquestra, calidoscopi). 
 
·  a partir del Llibre 6: 5’5 hores/dia. 
A més de les activitats anteriors, possibil itat de fer grups de cambra. 
 

·  Professores observadors 
 
 

formulari d’inscripció 
 

Per omplir el formulari necessitareu tenir a mà la següent informació: 

•  Dades de contacte del responsable dels infants: nom i cognoms, 
telèfon, adreça electrònica. 

•  Peça i Llibre que està treballant actualment l 'alumne(s). 

•  Nom del professor actual de l ’alumne/a. 

 

Formulari per a alumnes:  

https://goo.gl/forms/bzv1joMPRd4wXSRb2 

 
Formulari per a professors observadors: 
https://goo.gl/forms/Ke3oKaS0cCYbWvTd2 
 
 

Últim dia per fer la inscripció: 10 de Juny 

  



 

quadre de preus  
 
 

Violí, Violoncel, 
Guitarra 
 

**Membres d’alguna 
associació Suzuki NO SOCIS 

1  
a lumne 

2 ó més  
germans 

1  
a lumne 

2 ó més  
germans 

Pre-twinkle 100€ 95€* 115€ 109,25€* 

a part ir  de 
Llibre 1 160€ 152€* 175€ 166,25€* 

 
 

Piano 
 

**Membres d’alguna 
associació Suzuki NO SOCIS 

1  
a lumne 

2 ó més  
germans 

1  
a lumne 

2 ó més  
germans 

Pre-twinkle 110€ 104,50€* 125€ 118,75€* 

a part ir  de 
Llibre 1 170€ 161,50€* 185€ 175,75€* 

 
 

Suzuki Nadons 

**Membres d’alguna 
associació Suzuki NO SOCIS 

1  
a lumne 

2 ó més  
germans 

1  
a lumne 

2 ó més  
germans 

20€ 19€* 25€ 23,75€* 

 
 

Observers 

**Membres d’alguna 
associació Suzuki NO SOCIS 

1 dia els 4  d ies  1 dia els 4  d ies  

20€ 35€ 25€ 45€ 

 
*Descompte per germans 
En cas d'haver inscrit 2 ó més germans al curs, independentment de la 
modalitat o l ’ instrument, apliquem un 5% de descompte. 
 
**Descompte per a socis 
El preu del curs és diferent segons sigueu o no membres d'alguna 
associació Suzuki. 



 

pagament 
 
Un cop enviat el formulari d’ inscripció, en pocs dies rebràs un e-mail 
confirmant les dades de la inscripció, amb l’ import,  les dades per 
realitzar el pagament (transferència bancària), i  l ’enllaç a un formulari 
per recollir les dades de la persona que fa el pagament: 
 

- Nom, 
- DNI i 
- adreça. 

 
És important que un cop rebut aquest e-mail de confirmació, facis el 
pagament per formalitzar la inscripció. Un cop feta la transferència, cal 
que enviïs un justificant del pagament a l ’adreça electrònica: 
solsonasona@gmail.com 
i omplis el formulari per recollir les dades del pagament. 
 

drets d’imatge 
 
Omplint la inscripció s’autoritza l ’ús d’ imatges i vídeos que es puguin 
recollir durant el curs per part de l ’AMSC de les persones esmentades 
en la inscripció, ja sigui amb finalitats pedagògiques i de divulgació del 
mètode Suzuki, com de publicitat sobre la oferta d’activitats de l’AMSC. 
 
Tenint en compte que el dret a la pròpia imatge està reconegut a 
l’art icle 18.1 de la Constitució Espanyola i regulat per la Llei 5/1982, del 
5 de maig, sobre el dret a l ’honor, a la intimitat personal i familiar, i a la 
pròpia imatge, quan s’omple la inscripció es demana als majors d’edat, i 
als pares o tutors legals sobre els seus fil ls i  fi l les, el consentiment per 
a poder publicar fotografies i vídeos del 2n Curs d'estiu de l'AMSC on 
apareguin o siguin clarament identificables. 
 
 
 
 

  



 

professors 
 

Violí 

 CYRILL RÜTTIMAN 
 KAREN KIMMET 
 Professors de l’AMSC 

 
Violoncel 

 ANNE VAN LAAR 
 ANA TOCA 

 
Guitarra 

 NÚRIA CERVANTES 
 MIQUEL GUITERAS 

 
Piano 

 RUTH MIURA 
 Professors de l’AMSC 

 
Suzuki Nadons*  

 CLARA AGUSTÍ 
 
Orquestra i pianista acompanyant 

 MIQUEL MASSANA 
 
Dansa 

 VÍCTOR GONÁLEZ 
 
Calidoscopi, Percussió corporal 

 A determinar 
 
 

* Pendent de confirmar  
 
 



 

activitats 
 Individual compartida 

 Classe de grup 

 Playtogether 

 Dansa 

 Orquestra (a partir de Llibre 4 per als pianistes, i  a partir de Llibre 

3 la resta d’ instruments) 

 Activitats complementàries per als alumnes de piano: Calidoscopi, 

Percussió corporal 

 Concerts de solos 

 Concerts solidaris 

 Xerrades per pares 

 
 

recomanacions 
 
Els nens i nenes són responsabilitat dels pares i han de portar 
l’acreditació penjada tots els dies. 
 
Sigueu puntuals a les classes. 
 
El rol dels pares i professors observadors a classe ha de ser el de 
mantenir el màxim de silenci possible per facili tar que els alumnes es 
concentrin. 
 
Si es volen fer gravacions cal demanar permís al professor i als pares 
dels alumnes. 
 
Durant el curs recomanem que: 

• Visiteu classes d’altres alumnes. 

• Assistiu a les xerrades i concerts de tot el curs. 

• Trobeu algun moment per  tal que el vostre f i l l/a practiqui. Els 
alumnes de piano us heu d’apuntar les graelles d’estudi de les aules 
amb piano. 



 

allotjament 
 
El taller NO es fa càrrec de l ’allotjament. Teniu moltes opcions, doncs a 
Solsona i hi ha una oferta variada d’hotels, apartaments turístics, cases 
rurals i càmping. 
 
Altres poblacions properes a Solsona on podeu trobar allotjament: 
 
 Cases Rurals Cases de colònies Càmping 

< 5 km •  Solsona 
•  Ol ius  

 •  Solsona 

< 10 km •  L lobera 
•  L ladurs  

•  P i de Sant Just:  Can Joval  

•  Clar iana de Cardener :  Can 
Bajona  

 

< 15 km •  Caste l lar  de la Ribera 
•  Navès 

 •  Clar iana de 
Cardener 

•  Navès 

< 20 km •  P inel l  de Solsonès •  Riner:  La Carra l   

 
 
Podeu fer una cerca ajustada en el web de turisme del solsonès: 
 
http://solsonaturisme.com/ca/on-dormir/ 
 

  



 

dinars 
 
El volum de persones circulant per Solsona durant els 4 dies del taller 
pot dif icultar trobar un bar/restaurant per dinar a l 'hora punta. Us 
recomanem que reserveu amb  una mica d’antelació i us assegureu 
que us serviran ràpid per no arribar tard a les classes de la tarda :-) 
 
Podeu fer una cerca ajustada en el web de turisme del solsonès: 
http://solsonaturisme.com/ca/on-menjar/ 
 
i gaudir de nombrosos i variats bars i restaurants a Solsona. 
 
Càtering al Bar del Casal 
El Bar del Casal de Solsona organitza un càtering  pels alumnes, 
pares/mares i professors del curs. Es troba en el mateix edif ici 
que l’escola de música i ben a prop de l'escola de primària on es fan la 
majoria de les classes. 
 
Per reservar lloc a l ’hora de dinar cal omplir el formulari i pagar els 
dinars que reserveu per transferència bancària. Com amb la 
inscripció, un cop omplert el formulari rebreu un e-mail amb la 
informació per fer al pagament. Amb la carpeta del curs us donarem els 
tiquets de dinar que hagueu pagat. 
 

•  Preu per persona adulta: 10’50€/ persona i dia (iva inclòs) 
•  Preu per persona infant (fins a  11 anys): 8’50€/ infant i dia (iva 

inclòs) 
 
Seran plats comuns per a tothom, excepte per persones amb alguna 
al· lèrgia o intolerància a algun aliment. També es faran menús 
vegetarians. El menú inclou un primer, un segon, postres i aigua. 
Trieu bé quan ompliu el formulari per reservar dinar, perquè No 
s’acceptaran canvis d’última hora. 
 
Àpat dijous  
Risotto de bolets. 

Llom a la pinya. 

 
Àpat vegetarià  
Risotto de bolets.  

Hamburguesa vegetal. 

Àpat divendres  
Vichisua. 

Mandonguilles amb 

samfaina. 

 

Àpat vegetarià  
Vichisua. 

Mandonguilles vegetals 

amb samfaina. 

Àpat dissabte  
Espaguetis a la 

bolonyesa. 

Lluç amb patates al 

forn. 

 

Àpat vegetarià  
Espaguetis amb salsa 

de tomàquet i formatge.  

Truita de patates amb 

amanida. 

Àpat diumenge  
Trinxat de la Cerdanya 

amb cansalada. 

Botifarra amb patates 

fregides. 

 

Àpat vegetarià  
Trinxat de la Cerdanya 

sense cansalada. 

Brotxetes de verdures i 

tofu. 

  



 

El Bar del Casal treballa amb persones amb discapacitat. Cal tenir-ho 
en compte i ser respectuosos amb els treballadors. I t ingueu en compte 
també que és un servei de càtering i no un restaurant. 
 
Consumint al Bar del Casal esteu fent una compra socialment 
responsable, recolzeu el dret de les persones amb discapacitat i 
contribuïu a la mil lora de la nostra societat. 
 
BAR CASAL DE JOVENTUT  
Passeig Pare Claret, 24 
25280 Solsona 
Telèfon 973 48 08 11 
 
Aquí tens l’enllaç al formulari: 
https://goo.gl/forms/W2nkHME4bI9QbISm2 
 
 

agraïments 
 
Aquest curs no seria possible sense la col· laboració desinteressada de 
l’Ajuntament de Solsona, que posa a disposició del curs les 
instal· lacions de l’escola de música, l’escola de primària Setelsis i  el 
Teatre. 
 
Gràcies doncs a l’Ajuntament, així com l’equip de neteja i la brigada del 
mateix ajuntament. 
 
Gràcies a l ’escola Setelsis i a l ’escola de música de Solsona per posar-
ho fàcil. 
 
Gràcies a l ’escola de música de Sallent per cedir els teclats que fan 
possible les classes de grup del curs de piano, així com els concerts al 
teatre i al carrer.  

 
  



 

Per a més informació podeu contactar amb l ’AMSC i amb molt de gust 
intentarem resoldre qualsevol dubte: 
metodesuzuki@gmail.com 
 
 

AMSC 
ASSOCIACIÓ DEL MÈTODE SUZUKI DE 
CATALUNYA 

 

L’AMSC és l’associació sense ànim de lucre oficial que aplega els professors 

autoritzats del Mètode Suzuki a Catalunya, les famílies dels seus alumnes i amics 

protectors. 

 

El Mètode Suzuki s'organitza en l'àmbit mundial mitjançant associacions regionals, com 

la nostra, que agrupen als professors titulats en els diversos instruments i les famílies 

d'alumnes dins d'una àrea geogràfica en particular. D'aquesta manera es garanteix la 

qualitat i homogeneïtat d'una metodologia que, a diferència de l'ensenyament 

tradicional, és pràcticament la mateixa en qualsevol país i continent. Així s'afavoreix 

l' intercanvi d'encontres i cursos supranacionals. 

 

La nostra Associació va començar l’any 1989 agrupant a tots els professors que 

impartien el Mètode Suzuki a Catalunya. L’Associació del Mètode Suzuki de Catalunya 

fou inscrita l’any 1992 amb el número 13589 de la secció 1a del Registre de 

Barcelona.  A través de l’AMSC, els nostres socis estan al seu torn associats a 

la Federación Española del Método Suzuki (FEMS) i a la European Suzuki Association 

(ESA). 

El Mètode Suzuki és un autèntic regal que és de tots, basat en principis pedagògics i 

f i losòfics que dignif iquen l'ésser humà. I és per això que és tasca de tots preservar-lo, 

organitzar-lo i difondre'l. 

 


