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PER UNA EDUCACIÓ ARTÍSTICA DE QUALITAT



"Els infants tenen dret a rebre una educació artística de qualitat." 
Com fer-ho possible? La Fanny, l'Ester i el Gerard, conversaran al voltant d'aquesta idea.
Tres docents amb una llarga trajectòria, que a partir del seu bagatge ens conduiran per
experiències motivadores i transformadores.

Fanny Figueras Cubells és Llicenciada en Belles Arts, postgraduada en Geometria i Dibuix
Tècnic per la Universitat de Barcelona. Interessada per l’àmbit de l’educació en el món de les
arts, realitzà el programa de doctorat Innovació Curricular i Formació del Professorat impartit
pel Departament de Didàctica i Organització Escolar de la Universitat de Barcelona.

És formadora Magnet: aliances per a l’èxit educatiu, un programa de la Fundació Jaume Bofill.
Ha estat impulsora, docent de l’àmbit artístic tant a l’ESO com al Batxillerat Artístic i
coordinadora pedagògica a l’Institut Moisès Broggi. Actualment, és docent d'arts a l'Institut
Angeleta Ferrer de Barcelona.

Amb més de 20 anys d’experiència a les aules, ha compaginat la recerca i la reflexió sobre els
processos creatius a l’aula amb la pràctica docent.
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Fill de família pagesa i aficionada activa a la música, on se l’inculquen valors com l'esforç, el
treball, la solidaritat, la sensibilitat artística, la passió per la terra, les tradicions, la cultura... i, tot i
els recursos econòmics pèssims, se li faciliten estudis musicals i universitaris.

Des de l'any 2001 treballa en el món educatiu públic i sempre com a mestre de música. És
impulsor i creador de l'escola de música a Puigverd de Lleida, que dinamitza durant 10 anys.
També va formar part de l'equip docent de l'escola de música l'Intèrpret de Lleida.

El bagatge musical, corporal, dramàtic i com a dinamitzador artístic dins l'escola en general és
fruit d'un cúmul de casuístiques i oportunitats que ha tingut al llarg de la seva vida laboral,
compaginant-ho amb formacions que ha pogut utilitzar per tal d'educar a través de l'art,
entès aquest com a eina de transformació educativa.

Als cinc anys comença els estudis de música. Fa piano, guitarra, flauta dolça, flauta travessera
i cant. Es forma en múltiples cursos de pedagogia musical, direcció coral, organització
educativa, postgraus i màsters universitaris. Fa de professora de música a instituts de
secundària entre 1991 i 2001, on duu a terme diferents projectes artístics interdisciplinaris. 

Del 2001 al 2008 és cap d’estudis a l’EMM Can Ponsic (Barcelona), gestionada per la Fundació
l’ARC Música, on dirigeix el cor infantil i el cor femení (fins al 2018). Des del 2002 és professora
del Departament de Pedagogia de l’ESMUC.

El 2004 impulsa un nou projecte de la Fundació l’ARC Música: Xamfrà, Centre de Música i
Escena per a la inclusió social al barri del Raval de Barcelona que dirigeix des del 2008. Aquest
projecte ha estat reconegut amb diferents premis, entre ells el “Premio Nacional de Educación
a Proyectos de entidades para la promoción educativa”, atorgat pel Ministerio de Educación
l'any 2013 o el Premi Nacional de Cultura 2020 atorgat pel Consell Nacional de la Cultura i de
les Arts (CoNCA).

Al 2013 va crear l'espai virtual El Teler de Música, empresa social de recursos didàctics
musicals. Des del 2017 dirigeix el projecte EducARTs que forma part del Pla de Barris de
Barcelona, un projecte socioeducatiu que introdueix les arts com a eina per a gestionar les
emocions a escoles i instituts als barris de la Zona Nord de Barcelona.
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