
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Formació acadèmica  

● Graduat escolar, Escola sta Maria del Carmen ( Vilafranca de Penedès)  

● E.S.O- Escola de les arts de València  

● Grau mitjà( 4 anys ) de llenguatge musical de musica clàssica, amb qualificació de Bé 

a L’aula quatre (Vilafranca del penedès)  

● Grau Mitjà ( 4 anys ) de Baix electric a L'aula Cuatre amb Joan Palacios  

● Monografic (4 mesos) de Bajo Cubano amb Joan Palacios  

● Grau mitjà (2anys ) d’harmonia amb Joan Palacios En L'Aula cuatre  

● Nivell 1(2 anys) amb Joan Chamorro amb la qualificació de Notable en Llenguatge 

Musical al Taller de Músics (Barcelona)  

● Nivell 1 (2anys) de baix elèctric amb Manel Vega al Taller de musics  

● Nivell 1 (2anys ) d'arrenjaments , composició i direcció musical amb Santi Galán  

● Monogràfic( 3 mesos ) Estética, Análisis y Audició amb Ramón Civit al Taller de musics  

● Estudis de percussions Brasileres (4 anys) Tocant Repenique , caixa, tamborin, Rebolo,  

Timba, Surdo, Chocallo, cuica, Agogo etc...  

● Direcció musical (1 any) a l' Escola de samba de Gabioes amb el mestre Alemão do 

Cavaco (Brasil-Saô Paulo )  

● Estudis de cavaquinho (1 any) a l' Escola de samba de Gabioes amb el mestre Alemão 

do Cavaco (Brasil-Saô Paulo )  

● Estudi de ritmes aborígens dels Nómades Bereberes ( 1 mes ) Marroc.  

● Estudi de ritmes llatins amb Camilo Leandro Vernazza (2anys) Estudiant bongò i 

conga  

● Estudi de ritmes Africans amb Camilo Leandro vernazza ( 4 mesos) Estduiant djembè i 

dums  

 

 

Francesc Parejo  
músic percussionista i professor  
info@ateneuritmic.com  
 



 

 
 

Experiència Professional  

Com ha instrumentista  

Des de els 13 anys he estat en diverses formacions musicals les mes destacades serien 

aquestes:  

Jaleo en Casa, Paranoia, Matarrectors, La banda del cohe, Maracatú i Happy'n'ess.  

He treballat conjuntament amb el percussionista de Macaco.  

He tocat en diferents gales benèfiques al teatre Romea amb Buena Fuente, Beth, 

Lucrecia , Lucho.  

Divereses col·laboracions amb Amparanoia, Els pets, Lax'n busto, Sopa de cabra, Brams, 

Toni el Gitano, Celtas cortos, Companyia electrica d'harma.  

Com ha director musical  

He format diferents projectes musicals on he portat tota la gestió d’infraestructura, 

arranjaments i composicions.  

Maria a sekas-Banda de mestizatge amb 3 discs Grabats i amb un total de 8 músics.  

Color de Ritme- Banda de percussió Brasilera amb 25 musics Africa stomp-Espectacle 

Africà amb Musica i dansa 5 Músics i 4 Ballarins.  

Salvem al món- Projecte d’animació socio-cultural per conèixer les diferents cultures del 

món amb les percussions i danses.  

Com ha professor  

I.E.S. Montserrat roig – Terrassa  

I.E.S. Torres de Palou- Terrassa  

I.E.S. Foix ( els Monjos)  

Escola de secundaria Castellot  

Consell comarcal Alt Penedès Montant un taller de percussió per 90 persones  

Escola primària i secundaria d’Ordal  

Equipament juvenil Tangram( els Monjos)  

Equipament juvenil Sant Martí Sarroca.  

Casal dels joves Sant Joan de Mediona.  

Tallers de Percussió al Jardí (Sant quintí de Mediona)  

Casal de joves de St. Pere de Riudebitlles.  

Tallers de percussió escoles de Bellvei  

Casal d’estiu “Can Sant Joan” (Montcada)  

Casal de joves d'olivella Montant un taller de percussió per 250 persones150 persones  

Hotel Montanyà event d'empresa amb Simón Montant un taller de percussió per 250 
persones   



 

 
 

 

Experiència professional “no Musical”  

Transman Penedès ( fusteria) Organització de magatzem, càrregues i descàrregues  

Ceràmiques del foix- Producció  

Camper- Encarregat de magatzamem  

DSM Resins- Carretoner  

Catalonia aventures (activitats en el medi natural), Fen la tasca de gestió de clients, 

creador de productes turístics, i guia acompanyant.  

 

Idiomes  

Català parlat i escrit  

Castellà llengua paterna  

Francès nocions bàsiques  

Portuguès Nocions bàsiques  

 

Altres titulacions  

Assistència sanitària nivell 1 (creu roja)  

Director de lleure (Escola Forca)  

Carnet de conduir c  

 

Comentaris  

Hem considero una persona molt qualificada per l’ensenyament de matèries musicals, i amb 

un gran capacitat d’organització i gestió.  

Soc una persona alegre, complidora amb molta energia , jove i emprenedor amb ganes de 

tirar endavant projectes nous.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


