
1   document aprovat el 17 d’octubre del 2019  
 

 

 

  

EMM PAU CASALS DE VILADECAVALLS 

Memòria de 
Centre 
2018-2019 

Codi de Centre: 08072413 



2   document aprovat el 17 d’octubre del 2019  
 

Índex

1. Introducció .................................................................................................................................................................... 3 

2. Aspectes organitzatius .................................................................................................................................................. 4 

 2.1. Claustre de professors ........................................................................................................................................... 4 

 2.3. Coordinacions ........................................................................................................................................................ 5 

 2.4. Les comissions ........................................................................................................................................................ 6 

 2.5. Els espais ................................................................................................................................................................ 7 

 2.6. Novetats curriculars del curs 2018-19 ................................................................................................................... 7 

3. Avaluació d’objectius .................................................................................................................................................... 8 

 3.1. Avaluació dels objectius generals .......................................................................................................................... 8 

 3.2. Avaluació dels objectius d’àrees .......................................................................................................................... 10 

    3.2.1. Àrea de llenguatge i accés al conservatori ..................................................................................................... 10 

    3.2.2. Junta d’avaluació ............................................................................................................................................ 17 

    3.2.3. Àrea de música jazz ........................................................................................................................................ 21 

    3.2.4. Àrea de musicoteràpia ................................................................................................................................... 25 

    3.2.5. Àrea de comunicació ...................................................................................................................................... 30 

4. Avaluació dels resultats assolits .................................................................................................................................. 36 

 4.1 Llenguatge Musical ............................................................................................................................................... 36 

 4.2. Pas de grau ........................................................................................................................................................... 36 

 4.3. Estadístiques ........................................................................................................................................................ 37 

5. Activitats i concerts ..................................................................................................................................................... 39 

 

 

 

 

 

  



3   document aprovat el 17 d’octubre del 2019  
 

1. Introducció 
 Acabem un curs més amb la satisfacció de la feina ben feta. Un curs més que és, però, un esglaó enorme cap 

a la consolidació d’un model d’escola de música inclusiva, participativa i oberta al municipi. El motiu? Enguany 

estrenem una eina importantíssima per fonamentar el nostre centre educatiu: ja tenim Consell Escolar! 

 No m’agradaria iniciar aquesta memòria sense destacar que és un fet extraordinari que un poble petit com el 

nostre amb una escola de menys de 250 alumnes hagi pogut, finalment, constituir el seu Consell Escolar. És un privilegi. 

La realitat de les escoles municipals de música és molt complexa i, massa sovint, envoltada de precarietat per la falta 

d’una normativa clara de l’administració en el seu desplegament i per les mancances en el seu finançament que posa 

a prova els pressupostos dels ajuntaments que són, finalment, els que assumeixen el cost d’aquests equipaments. 

Aquesta realitat fa que, en una gran majoria, les poblacions petites amb escoles petites ni es plantegin disposar 

d’AMPA o Consell Escolar, malgrat que així ho exigeix la normativa.  

 Aquest el motiu de més orgull per a nosaltres, però no l’únic. Estem consolidant un model d’escola que, tot i 

seguir basada en els seus conjunts instrumentals, s’està enriquint amb la incorporació i consolidació del la música Jazz 

en el nostre model i en el creixement del model inclusiu d’escola que ens ofereix l’Aula Adaptada, amb l’atenció 

d’alumnes amb necessitats educatives especials. En definitiva, seguim creixent i millorant el nostres servei al poble. 

 La memòria que aquí desenvoluparem és un resum del les actuacions dutes a terme en la voluntat d’assolir 

els objectius que ens vam plantejar al PGAC 18-19 i, en tant que això, n’és un document depenent així com la PGAC 

19-20 ho serà d’aquesta memòria i de les seves propostes de millora. 

 L’estructuració d’aquesta memòria es desprèn de les directrius donades per Inspecció per a les escoles de 

música. 
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2. Aspectes organitzatius 
2.1. Claustre de professors 

 No hi ha hagut cap incidència remarcable en el funcionament del claustre de professors, però sí una certa 

sensació que en alguns casos, els professors que venen menys dies, es mostraven poc informats dels esdeveniments 

quotidians del centre com a conseqüència de la dinàmica de treball de l’escola i una gestió un pèl deficient dels canals 

de comunicació per part de l’equip directiu. També enguany, i tenint en compte la reducció de les Comissions a dues, 

s’ha percebut, com era previsible, menys participació en les tasques d’organització per part del professorat. 

Reunions de Claustre 

 Tal com estava previst al Pla Anual de Centre, a l’apartat 1.3.2 b, s’han realitzat 10 claustre generals durant el 

curs i 2 claustre d’inici i final de curs. 

Setembre 18  
dimecres, 5 setembre de 2018 Claustre general 

Octubre 18   

dijous, 4 octubre de 2018 Claustre general 

dimarts, 23 octubre de 2018 Claustre general 

Novembre 18   

dijous, 8 novembre de 2018 Claustre general 

dijous, 22 novembre de 2018 Claustre general 

Gener 19   

dimecres, 17 gener de 2018 Claustre general 

Febrer 19   

dimecres, 28 febrer de 2018 Claustre general 

Març 19  
dijous, 28 març de 2019 Claustre general 

Abril 19  
dijous, 11 abril de 2019 Claustre general 

Juny  
dijous, 6 juny de 2019 Claustre general 

Dijous, 20 juny de 2019 Claustre general 

Dijous, 27 juny de 2019 Claustre general 

 

2.2. Equip Directiu 
 No hi ha hagut cap incidència remarcable durant el curs.  

Atenció als usuaris 

 La direcció ha atès un total de 6 sol·licituds oficials d’usuaris de l’escola. D’aquestes, 4 estaven relacionades 

amb la sol·licitud de modificació d’horaris i 2 amb incidències que implicaven professor-alumne. Totes aquestes 

incidències van quedar degudament registrades i en tots les casos resoltes. 

Atenció als professors 

 S’han realitzat dues reunions amb dos professors diferents per tal de reconduir situacions o dinàmiques que 

la direcció no veia clares. En tots dos casos les reunions han sigut molt profitoses i no ha calgut fer més reunions. 
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2.3. Coordinacions 
 En general estem prou satisfets del funcionament de les coordinacions, sobretot pel resultat assolit com 

quedarà reflectit quan avaluem els objectius de cada una d’elles. Les coordinacions tenien prevista una reunió 

setmanal en horari fix, segons el PGAC, que va haver de ser substituïda per reunions personalitzades al llarg del curs. 

És un sistema que no ens ha acabat de satisfer i que cal millorar de cara el curs vinent, ja que pensem que és 

important pel bon funcionament del centre. 

Reunions realitzades 

 Així doncs, es van realitzar les següents reunions de coordinació: 

Setembre 18  
dilluns, 3 setembre de 2018 Reunió de coordinadors 

dimarts, 4 setembre de 2018 Reunió aula adaptada i reforç 

dijous, 6 setembre de 2018 Reunió llenguatges 

dijous, 27 setembre de 2018 Reunió Junta Avaluació 

Octubre 18   

dijous, 11 octubre de 2018 Reunió de coordinadors 

dimarts, 23 octubre de 2018 Claustre general 

Gener 19   

dimecres, 24 gener de 2018 Reunió ASA 

Febrer 19   

dimecres, 28 febrer de 2018 Claustre general 

Maig  
dijous, 16 maig de 2019 Coordinació Llenguatge + ASA (Matí) 

dijous, 16 maig de 2019 Reunió Aula Moderna + Borja (Tarda) 

dijous, 23 maig de 2019 Reunió Llenguatges 

Juny  
Dimecres, 26 juny de 2019 Claustre coordinació 

Juliol  
Dilluns 1 de juliol Claustre coordinació 

 

Sessions realitzades 

 Tal com es contemplava al PGAC, les àrees de musicoteràpia i llenguatge/accés al conservatori disposaven de 

2 sessions setmanals de 45 minuts per atendre els usuaris que ho necessitessin. Les sessions realitzades han sigut les 

següents: 

 Àrea de musicoteràpia 

ALUMNE DATA MOTIU DURADA 

G.P 23/10/2018 Comportament i reforç 40 minuts 

G.P 6/11/2018 Comportament i reforç 40 minuts 

G.P 13/11/2018 Comportament i reforç 40 minuts 

G.P 20/11/2018 Comportament i reforç 40 minuts 

G.P 4/12/2018 Comportament i reforç 40 minuts 

G.P 11/12/2018 Comportament i reforç 40 minuts 

G.P 08/01/2019 Comportament i reforç 40 minuts 

G.P 15/01/2019 Comportament i reforç 40 minuts 
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G.P 22/01/2019 Comportament i reforç 40 minuts 

G.P 05/02/2019 Comportament i reforç 40 minuts 

G.P 12/02/2019 Comportament i reforç 40 minuts 

G.P 26/02/2019 Comportament i reforç 40 minuts 

G.P 05/03/2019 Comportament i reforç 40 minuts 

G.P 12/03/2019 Comportament i reforç 40 minuts 

G.P 26/03/2019 Comportament i reforç 40 minuts 

G.P 02/04/2019 Comportament i reforç 40 minuts 

G.P 10/04/2019 Comportament i reforç 40 minuts 

G.P 30/04/2019 Comportament i reforç 40 minuts 

G.P 12/05/2019 Comportament i reforç 40 minuts 

G.P 21/05/2019 Comportament i reforç 40 minuts 

G.P 28/05/2019 Comportament i reforç 40 minuts 

A.F 17/01/2019 Sessió inicial de control i reconeixement 45 minuts 

A.F. 14/03/2019 Sessió de seguiment 45 minuts 

M.G 14/05/2019 Sessió inicial de reforç i treball d'organització 45 minuts 

M.G.  21/05/2019 Sessió de reforç i repàs 45 minuts 

A.S. 01/02/2019 Sessió de control per parlar de la tornada a les classes de violí 45 minuts 

A.S. 14/03/2019 Sessió de seguiment 45 Minuts 

P.F. 29/11/2019 Sessió de control i orientació 45 Minuts 

A. V.   Derivada Raimon   

A. S.   Derivat Raimon   

M. P.   Decisió no intervenció de reforç   

N. F.   Andrea   

T. A.   Baixa   

 

 Àrea de llenguatge/accés conservatori 

ALUMNES Reforç 
llenguatge 

Avaluació individual pas 
de grau 

Reunions/tutors/pares Elaboració 
materials 

TOTAL 

AS 4:30 0:00       

NF 3:00 0:00       

OA 3:00 3:00       

MN 1:30 3:00       

AV 3:00 0:45       

AA 1:30 1:30       

GC 10:30 0:45       

GR 10:30 0:00       

RR 3:00 0:00       

AS 6:00 0:45       

JS 1:30 3:00       

JC 1:30 3:00       

AC 0:00 0:45       

AF 1:30 0:45       

HF 1:30 3:00       

MP 1:30 0:45       

PM 0:00 0:45       

LM 0:00 0:45       

IB 0:00 0:45       

  54:00 23:15 4:00 10:00 91:15 

 

2.4. Les comissions 
 Es valora molt positivament el fet d’haver reduït les comissions a dues. De totes maneres, per qüestions 

organitzatives, s’ha trobat a faltar una comunicació més fluïda entre les comissions i la direcció del centre. Aquest 

comunicació ha de servir per agilitzar els aspectes relacionats amb la producció de tots els actes. 
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2.5. Els espais 
 Constatem que tenim un problema amb els espais. Aquest any es proposaven algunes millores: 

a) Ampliació de l’espai d’assaig per a la Jazz Band amb l’ús de la POLI 5 

 El resultat no ha sigut bo. La sala no està ben condicionada acústicament i gens aïllada, de manera que ha sigut 

una molèstia per a la resta d’usuaris i personal de l’escola i un mal de cap per al professorat. Es fa una valoració 

negativa d’aquest canvi i es proposa revertir-lo de cara al curs vinent. 

b) Aula de guitarra elèctrica i baix a la POLI 4 

 Ha sigut una mala idea. Les aules annexes POLI 3 i POLI 5 s’usaven com a aula de percussió la primera i assaig 

de grans formacions la segona. Ha sigut del tot impossible fer-hi classe de forma regular i caldrà buscar una ubicació 

millor. 

c) Restricció dels assaigs a l’Auditori a l’assignatura de cor 

 Ha sigut una molt bona opció, facilitant el treball de l’assignatura de cor i l’ús per part d’altres entitats del 

poble de l’espai. 

d) Conversió de l’AULA D en sala d’assaig 

 No ha sigut una mals opció, però ha generat una infrautilització de l’espai. Cal millorar-ne la eficiència amb 

una bona programació d’Aules. 

2.6. Novetats curriculars del curs 2018-19 
 S’han fet adaptacions en l’estructura de 3 assignatures: 

a) Cor Juvenil 

 Tenint en compte la ràtio d’alumnes prevista, es va assignar un professor assistent. Un cop finalitzat el curs, la 

valoració d’aquesta figura cal posar-la qüestió. En la majoria de casos el professor assistent, de fet, ha exercit com a 

pianista acompanyant i cal plantejar-se si no hi ha altres recursos que puguin permetre derivar les hores d’aquest 

professor en altres assignatures. 

b) Banda Infantil 

 Tot i un començament un pèl vacil·lant, tenint en compte la poca edat i experiència amb l’instrument dels seus 

integrants, el curs acaba amb una valoració molt positiva dels seus dos professors. El fet que el curs vinent, finalment, 

quedin tots els alumnes en un sol grup s’intueix com a positiu per la dinàmica de classe. 

c) Jazz Band Bàsic 

 Tenir dos professors a l’assignatura, des del punt de vista del resultat d’aula, no ha sigut massa profitós des 

del moment que els “resultats” s’han imposat a la dinàmica de classe. Entenem que l’escola, tal com estableix el 

projecte educatiu, no pot renunciar a una presència de les seves formacions en la vida cultural del poble i, per tant, 

creiem que cal encaminar l’assignatura cap al desdoblament efectiu a tots els efectes, també en la programació 

d’esdeveniments. 

 El model, si s’encamina cap aquí, es preveu que sigui molt més eficient fins al punt de proposar fer extensiu el 

model a la Jazz Band Avançat i relegar la formació Jazz Band només al grup d’adults de l’escola.  
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3. Avaluació d’objectius 
 Aquest ha sigut un curs dens en la part més institucional de centre i un curs, també, de consolidació de nous 

eixos educatius i de relació entre àrees. Hem de fer una valoració positiva dels resultats obtinguts. 

3.1. Avaluació dels objectius generals 
 Tots seguit avaluem els Objectius Generals que es van plantejar al Pla General Anual de Centre en els 

apartats 1.1, 1.2 i 1.3. 

OBJECTIU 1 1.1. Crear i posar en funcionament el Consell Escolar  Pàg. 6 

SECTOR Tots els sectors de la comunitat educativa ÀREA/ES Cap 

RESPONSABLE Director RECURSOS Dins les funcions de director 

TEMPORITZACIÓ Inici del procés el 5 de novembre, finalització el 21 de desembre 

ACTUACIONS 

Tot i no ser un centre de nova creació, en no disposar encara d’un Consell Escolar vam acollir-nos al que es 
determina per als centre de nova creació, tal com es recull al PGAC 18-19. 
Tot el procés es va realitzar segons l’establert a la Resolució ENS/2232/2018, d'1 d'octubre, per la qual s'estableix el 

calendari del procés electoral per renovar els membres dels consells escolars dels centres públics i privats sostinguts 

amb fons públics.. 

VALORACIÓ DE L'OBJECTIU 

GRAU D'APLICACIÓ 
 Els Consell Escolar de Centre va quedar constituït sense més contratemps el dia 
21 de desembre de 2019. 

100%  

QUALITAT 
D'EXECUCIÓ 

 El procés es va desenvolupar segons el previst, però la participació no va ser, 
creiem, prou alta tenint en compte la transcendència de l’òrgan. 

 80% 

GRAU D'IMPACTE 
 El Consell encara és en una fase inicial i no podem valorar l’impacte que tindrà a 
curt termini, però de moment encara hem d’agafar la dinàmica de treball. 

 60% 

 

OBJECTIU 2 1.2. Aprovar les actualitzacions dels documents de centre  Pàg. 5 

SECTOR Tots els sectors de la comunitat educativa ÀREA/ES Cap 

RESPONSABLE Director RECURSOS Dins les funcions de director 

TEMPORITZACIÓ Inici del procés el 5 de novembre, finalització el 21 de desembre 

ACTUACIONS 

 La documentació de centre consta de tres eixos claus. Dos de pedagògics, el Projecte Educatiu de Centre i 
el Pla Pedagògic de Centre i un d’organitzatiu, les Normes d’Organització i Funcionament de Centre. 
 Aquest curs hem pogut treballar i aprovar només un d’aquests documents, les NOFC, que van ser aprovades 
pel Consell Escolar el 6 d’abril de 2019. 
 Ha faltat temps per als altres documents. Tampoc no va poder-se ni redactar ni aprovar la Carta de 
Compromís Educatiu. 

VALORACIÓ DE L'OBJECTIU 

GRAU D'APLICACIÓ Només s’ha pogut aprovar un dels documents. 25% 

QUALITAT 
D'EXECUCIÓ 

Valorem molt positivament el treball que es va fer per aprovar les NOFC  100% 

GRAU D'IMPACTE No s’ha fet prou, o gens, difusió de les NOFC 25% 

 

http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=827818&language=ca_ES
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OBJECTIU 3 
1.4.1. Elaborar les bases per a l’elecció de l’Equip Directiu del 

Centre  Pàg. 12 

SECTOR Direcció ÀREA/ES Cap 

RESPONSABLE Director RECURSOS Dins les funcions de director 

TEMPORITZACIÓ A partir del gener del 2019 

ACTUACIONS 

 No s’ha dut cap acció en aquest terreny tenint en compte que les novetats en aspectes laborals han afectat 
a tot els treballadors de l’Ajuntament i tots aquests aspectes han passat a ser treballats conjuntament des de l’àrea 
de RRHH de l’Ajuntament amb col·laboració amb el Comitè d’Empresa. 

VALORACIÓ DE L'OBJECTIU 

GRAU D'APLICACIÓ No s’ha aplicat. NA 

QUALITAT 
D'EXECUCIÓ 

 NA 

GRAU D'IMPACTE  NA 

 

OBJECTIU 4 
1.4.2. Crear espais per tal de fer efectiva una direcció 

compartida amb tots els professors implicats en la gestió  Pàg. 13 

SECTOR Coordinadors i direcció ÀREA/ES Totes 

RESPONSABLE Director RECURSOS Dins les funcions de director 

TEMPORITZACIÓ Tot el curs 

ACTUACIONS 

  Es va proposar un dia hora comú per a tots els coordinadors que, malauradament, per incompatibilitat 
sobrevingudes d’alguns del coordinadors no es van poder complir. 

VALORACIÓ DE L'OBJECTIU 
GRAU D'APLICACIÓ No s’ha aplicat NA 

QUALITAT 
D'EXECUCIÓ 

 NA 

GRAU D'IMPACTE  NA 
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3.2. Avaluació dels objectius d’àrees 
3.2.1. Àrea de llenguatge i accés al conservatori 

El propòsit principal de l’àrea de llenguatge per aquest curs consistia en crear un marc de coneixement a l’abast 
de tota la comunitat de l’escola, especialment, professors i alumnes, dels continguts del llenguatge musical fent ús de 
les xarxes socials i la digitalització del material treballat a l’aula, incorporar la disciplina de Coral dins del currículum de 
llenguatge musical. Malauradament, l’escola no disposa encara de pàgina web i es fa difícil la tasca de penjar els 
continguts a la xarxa de forma assídua donada la gran quantitat d’arxius que es generen durant la setmana, per tant, 
creiem que caldria disposar de moltes més hores o bé replantejar l’objectiu. 

Paral·lelament, durant el curs 2018-2019 s’han dut a terme una sèrie de canvis que han millorat molt el servei 
de la assignatura al funcionament de l'escola a nivell instrumental posant una especial èmfasi a la lectura rítmica. 

S’ha seguit treballant per projectes en tres eixos principals: Hivern (El jazz), primavera (música i natura) i estiu 
(La música i el silenci). Els continguts del desenvolupament del projecte, s’ha recollit setmanalment en un dossier a 
l’abast de tot el claustre amb fitxes, partitures, audicions fetes a l’aula. 

El treball interdisciplinari amb la resta d’àrees de l’escola ha estat una constant i creiem que aquest any s’han 
vist els fruïts i es valora molt positivament el fet de treballar per projectes. 

Per la seva banda, l’aula accés al conservatori enguany ha atès dos alumnes que s’han presentat a les proves de 
pas de grau professional al conservatori de Terrassa dos alumnes de l’escola.  Durant l’any han rebut classes de reforç 
de ¾ hora amb proves específiques de lectura, anàlisi , audició i exercicis d’oïda individualitzats en hores convingudes 
amb els alumnes i professor. 

La prova s’ha realitzat el dia 22 de Maig i, atès que tots dos han ingressat als centres sol·licitats, la valoració 
global és positiva. 

La coordinació de AACiP, atenia també les necessitats d’aquells alumnes de pas de grau que volguessin fer la 
prova interna de l’escola per passar a ensenyament avançat. 

A la prova interna, s’han  presentat només  8 alumnes de 14 candidats possibles 
Malgrat tot, els 14 alumnes de B4 de l’escola han realitzat la prova teòrica de llenguatge musical, tot i que els 

resultats no han estat molt favorables amb un balanç d’un 70% d’aprovats. 
S’han establert uns nous criteris d’avaluació que fa que la prova de pas de grau adquireixi un valor més 

important, emparant-la una mica més al nivell i al rigor de les proves oficials del conservatori. 
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ACTIVITAT 1 
Crear un marc telemàtic d'informació dels continguts de 

llenguatge musical a la xarxa  

OBJECTIU 
Donar a conèixer el contingut d'aula del llenguatge musical a través de la xarxa per a la resta de 
professors i alumnes 

ALUMNAT Tota l'escola ÀREA/ES Llenguatge musical 

RESPONSABLE Raimon Torío RECURSOS  

TEMPORITZACIÓ S'ha dedicat 15 minuts per cada 45 minuts per fer el procés de escanejar, classificar el material. 

ACTUACIONS 

Escanejar els continguts fets a l’aula que s’entreguen als alumnes. 
§ (Després de cada classe s’han recopilat les activitats fetes, així com escanejat aquells fulls que s’han entregat als 
alumnes que no són del dossier habitual.) 
Fer un esbós esquemàtic exclusivament dels continguts fets a l’aula. 
§ (S’ha fet un petit esquema de les activitats fetes en forma de memòria d’aula, tant dels exercicis del dossier com 
d’audició o exercicis d’oïda.) 
Digitalitzar els dossiers de llenguatge. 
§ (Els dossiers de llenguatge s’han digitalitzat i emmagatzemat en una carpeta al núvol exclusivament per al 
llenguatge musical a l’abast de tots els professors.) 
Digitalitzar en format MP3 tots els continguts i exercicis d’oïda i d’audició fets a l'aula. 
§ (S'ha recopilat els exercicis d'oïda en format digital, per tal de penjar-ho al núvol i estar a l'abast de tots els 
alumnes)  
Elaborar i Digitalitzar un material complet de reforç i ampliació dels continguts de llenguatge a l’abast dels alumnes 
que ho requereixin. (S'ha escanejat i digitalitzat un mètode de sis cursos de l'editorial "Si bemol" basats en exercicis 
de lectura amb acompanyament de piano, i més de 500 models de dictats i exercicis d'oïda en format mp3) 

 VALORACIÓ DE L'ACTIVITAT 

GRAU D'APLICACIÓ 
El procés de digitalització i recopilació del material no ha estat regular durant el 
curs perquè s'ha vist clarament que la temporització per tal de dur-les a terme era 
insuficient. 

AS 

QUALITAT 
D'EXECUCIÓ 

Quan els materials estaven recopilats i classificats, va fallar la coordinació amb 
l'àrea de comunicació i xarxes, per el mateix motiu. Falta de temps AS 

GRAU D'IMPACTE 
Tot i tenir la informació a l'abast, els professors no han acabat de fer ús de la 
possibilitat de consultar els continguts de l'aula de llenguatge i, per altra banda, 
els continguts de llenguatge no s'han pogut oferir a la xarxa. 

NA 

PROPOSTES DE MILLORA 
Durant el transcurs del curs, ja s'ha tingut en compte que l'objectiu de divulgació necessitava d'uns recursos diferents 
per poder-se complir. S'ha plantejat incorporar un nou mètode de llenguatge musical basat en l'accés a la xarxa i l’ús 
de les tecnologies TIC a l'aula. S'ha contactat i contractat una empresa externa "AULA VIRTUAL" que ofereix a 
professors i alumnes un mètode d'interacció virtual per tal de millorar el rendiment amb activitats tant a l'aula com 
a casa amenes i motivadores i, on cadascuna de les activitats, exercicis d'oïda, resums i conceptes teòrics estan 
recollits al núvol a l'abast de tota la comunitat educativa.   
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ACTIVITAT 2 Modificar els continguts de llenguatge musical   

OBJECTIU 
Adaptar el projecte curricular del llenguatge musical a la realitat de l’escola, des del punt de vista 
educatiu, social, logístic, etc. 

ALUMNAT Tota l'escola ÀREA/ES Llenguatge musical 

RESPONSABLE Raimon Torío RECURSOS Una hora setmanal 

TEMPORITZACIÓ Tot el curs 

ACTUACIONS 

     Revisar el currículum actual i refer-lo a partir de les realitats del funcionament de l’escola, incorporant en el 
material d’aula el repertori de conjunts, cant coral. 
 S'ha modificat el contingut i la metodologia de les classes en funció dels projectes anuals de curs per part de 
totes les àrees. El treball per projectes ha implicat a les diverses formacions, conjunts de jazz, banda i coral, per tal 
de fer un treball conjunt i interdisciplinari. S'han creat tres grans projectes: "El jazz", durant el primer tram de curs 
fins a Nadal, "Música i natura" durant els primers 4 mesos de gener a abril, i la música i el silenci, el projecte de fi de 
curs. 
 Les activitats doncs, han girat sobre aquests grans blocs amb la implicació de tots els alumnes de l'escola, els 
continguts de llenguatge habituals s'han anat presentant paral·lelament amb el desplegament del projecte 

VALORACIÓ DE L'ACTIVITAT 

GRAU 
D'APLICACIÓ 

Durant el projecte del Jazz, la implicació va ser màxima i el contingut de moderna a 
sovintejat a totes les aules de llenguatge. En el projecte de música i natura s'ha 
aprofundit en la creació y l'expressivitat. 

AN 

QUALITAT 
D'EXECUCIÓ 

Els projectes s'han dut a terme i s'han presentat als concerts de fi de cada etapa: 
NADAL, PRIMAVERA i ESTIU, on s'ha reflectit el propòsit real de cadascun dels 
objectius. 

AN 

GRAU 
D'IMPACTE 

Des de l’àrea de llenguatge creiem que hi ha hagut una repercussió important en els 
alumnes pel fet de treballar per projectes, en el sentit que, ells mateixos han notat 
una cohesió més gran entre l'aula de llenguatge i la resta d’àrees, i han millorat 
notablement aspectes tant importants com, la improvisació, la pèrdua de la por 
escènica, la relació entre els companys durant el moment musical, la creativitat, etc... 

AN 

PROPOSTES DE MILLORA 
 Està clar que el treball per projectes és positiu i té molt bona resposta per part de pares i mares, però falta 
molta més difusió del què s'està treballant realment, tan a nivell pedagògic, com del metodològic. Per això falta 
crear un marc de difusió per tal que es pugui presentar amb més claredat, oferint més concerts a l'efecte o bé una 
actuació de presentacions de projecte per part dels alumnes de llenguatge musical, i tot això recollit a la xarxa. Cal 
destinar molt més temps a la preparació i difusió de les activitats. Per altra banda, cal refer el currículum general 
del llenguatge musical, malgrat cada any, s'adapten la metodologia i la seqüència dels continguts a la realitat dels 
projectes proposats.  
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ACTIVITAT 3 Avaluar l'expressivitat i l'entonació de la veu dels alumnes   

OBJECTIU Incorporar el cant coral com a disciplina del llenguatge musical. 

ALUMNAT Tots els alumnes de l'escola ÀREA/ES Llenguatge musical 

RESPONSABLE Raimon Torío RECURSOS  

TEMPORITZACIÓ dedicar 20 minuts de forma individualitzada per alumne i any en els processos d'avaluació 

ACTUACIONS 

 1)Delegar parcialment les funcions d'educació de la veu i expressivitat en el repertori i l'aula de Cant coral.  
A les classes de llenguatge s’ha insistit més en l'apartat de lectura rítmica, més necessària en els conjunts 
instrumentals 
 2) Incorporar el repertori de cant coral per treballar-lo des del punt de vista teòric i analític, així com del 
llenguatge solfejat. 
Paral·lelament, s'ha incorporat el material de coral com a cançons de lectura melòdica aconseguint consolidar el 
repertori coral i cohesionant les dues àrees per tal que hi hagi una continuïtat i cohesió dels projectes comuns 
 3) Avaluar la lectura melòdica i l'expressivitat de forma individual en el marc de la classe de cant coral, 
juntament amb la presència i el consens de tots els professors de llenguatge. 

En les setmanes d'avaluació, durant el transcurs de l'hora de cant coral, els alumnes haurien d'haver estat avaluats 
de forma individual per part del professor de llenguatge i el de coral conjuntament. Això finalment, no ha estat 
possible. 
 

VALORACIÓ DE L'ACTIVITAT 

GRAU 
D'APLICACIÓ 

Si bé és veritat que el repertori coral s'ha incorporat plenament en les classes de 
llenguatge musical des del punt de vista de repertori, no ho ha estat tant des del 
punt de vista analític i en projectes com el del Patuflash o el de final de curs, ens 
ha mancat temps i espai per poder-ho aplicar, sense desatendre els continguts 
bàsics del llenguatge. 

AS 

QUALITAT 
D'EXECUCIÓ 

Ha fallat l'avaluació conjunta en l'apartat vocal i s'ha seguit les línies d'anys 
anteriors. Problemes de logística no permetien que es pogués atendre a la 
totalitat d'alumnes en una sola sessió i això implicava fer ús de diverses sessions 
si es volia avaluar conjuntament. 

AS 

GRAU 
D'IMPACTE 

En línies generals, des de l'àrea de llenguatge i cant coral, s'ha coincidit en la idea 
que, a diferència d'altres anys, hi ha hagut una millora en la qualitat vocal, de 
motivació i d'implicació dels alumnes respecte al repertori coral. 

AN  

PROPOSTES DE MILLORA 
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ACTIVITAT 4 Modificar els criteris d'avaluació del llenguatge musical   

OBJECTIU 
Revisar els informes d’avaluació i adaptar-los a la nova realitat del funcionament i les necessitats  de 

l'escola. 

ALUMNAT Tots els alumnes de l'escola ÀREA/ES Llenguatge musical 

RESPONSABLE Raimon Torío RECURSOS Els professors de llenguatge musical. 

TEMPORITZACIÓ  2 hores: 4 sessions de 1/2 hora durant les primeres setmanes de setembre i de gener 

ACTUACIONS 

 Revisar el model dels informes i adaptar-los a la nova realitat: El Cant coral formarà part del llenguatge musical 
en l'apartat de veu i expressivitat.  
 Es delega la funció d'avaluador de l'apartat de veu i expressivitat a l'especialista de cant i director de conjunt 
de cant coral 
 Reunions periòdiques i coordinades amb la junta d'avaluació per tal d’avaluar bé quines són les necessitats de 
l'escola i adequar els criteris d'avaluació per establir amb més justesa la competència real de l'alumne.  
 Es modifiquen els informes de llenguatge musical per donar més preponderància a la lectura rítmica de la 
melòdica, més a l'anàlisi formal i conceptual i no reduint el percentatge de l'oïda, sense menystenir la seva importància 
però entenent que la majoria d'alumnat requereix de més temps per  anar adquirint seguretat al mateix temps que no 
és tant prioritari en l'execució instrumental en els conjunts. 
 

VALORACIÓ DE L'ACTIVITAT 

GRAU D'APLICACIÓ 

S'han fet totes les reunions. S'han establert els criteris fonamentals per 
determinar quines són les competències dels alumnes per a participar 
amb seguretat als conjunts i per a  millorar la seva formació personal. 
S'han modificat els informes. 

AE 

QUALITAT 
D'EXECUCIÓ 

Si bé ja s'han fet els informes amb els nous criteris, l'avaluació de la veu no 
s'ha pogut fer conjuntament amb el professor de cant coral per problemes 
logístics ja esmentats en un altre full. 

NA 

GRAU D'IMPACTE 

Els informes han permès reflectir amb més claredat quines són les 
competències reals, a nivell de llenguatge musical,  que permeten que un 
alumne sigui apte per poder participar en els conjunts de forma còmode, 
segura i autònoma. 

AN 

PROPOSTES DE MILLORA 
 Establir amb més antelació, en les dates d'avaluacions de llenguatge, un horari adient per poder atendre 
degudament a tots als alumnes de cant coral de forma individual, encara que això representi fer ús de dues sessions 
de llenguatge i cant coral extres.  
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ACTIVITAT 5 
Formació i preparació per l'accés de les proves 

específiques d'ingrés al conservatori   

OBJECTIU Acompanyar i preparar als alumnes candidats a entrar al conservatori durant tot el procés 

ALUMNAT Alumnes candidats, els seus alumnes i familiars  ÀREA/ES Accés als conservatoris 

RESPONSABLE Raimon Torío RECURSOS Professors de llenguatge i tutors d'instrument.  

TEMPORITZACIÓ 
 1 hora setmanal els dijous de 11:15 a 12:15, 3/4 d'hora es dimarts de 15:30 a 16:15, 3/4 d'hora els 

dimecres de 14:00 a 14:45h i 3/4 hora els dimecres de 19:45 a 20:30, amb un total de 90 hores 

ACTUACIONS 

Fer un recull de la llista de candidats 
Realitzar una avaluació inicial per determinar les opcions reals del candidat 
Planificar al calendari de les sessions de reforç. 
Elaborar un material físic i virtual per tal que l'alumne pugui treballar de forma autònoma. 
Recopilar informació rellevant en quan a les dates i el contingut de la prova amb suficient antelació. 
Realitzar reunions periòdiques amb el tutor i els pares de l'aspirant. 
Mantenir, si s'escau, una reunió amb l'equip directiu del centre d'ingrés de l'aspirant, per tal d'informar amb prou 
temps al centre de la intenció de l'aspirant a ingressar en el mateix. 
Ser present i acompanyar l'alumne el mateix dia de la prova. 
Revisar la programació d'instrument pel que fa referència a la idoneïtat del programa en relació a les condicions i 
requeriments del centre. 

VALORACIÓ DE L'ACTIVITAT 

GRAU D'APLICACIÓ 
S'han seguit les línies d'actuació prèviament estipulades al PAC , amb un 
conseqüent èxit resultant. 

AE 

QUALITAT 
D'EXECUCIÓ 

Els recursos de l’escola no són suficients per donar una adequada 
preparació. Manquen projectors i ordinadors més eficaços. 

AN 

GRAU D'IMPACTE 
Els alumnes han superat la prova que els permet ingressar en el centre 
desitjat. 

AE 

PROPOSTES DE MILLORA 
Sense cap mena de dubte, cal apostar per tecnologies noves i de xarxa que permetin millorar la qualitat de 
l'ensenyament. En matèria de música, l'anàlisi i audició de partitures online i treball en xarxa és imprescindible. 
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ACTIVITAT 6 
Formació i preparació per les proves de pas de grau a 

alumnes interns de l'escola de música. 
  

OBJECTIU Crear un marc de suport objectiu per els alumnes candidats a la prova de pas de grau 

ALUMNAT 
Alumnes candidats a ingressar en un 

conservatori 
ÀREA/ES Accés als conservatoris 

RESPONSABLE Raimon Torío RECURSOS Professors de llenguatge i tutors d'instrument. 

TEMPORITZACIÓ 
Al marge de les classes habituals de llenguatge musical es destinarà 4o minuts per a cadascun dels 
alumnes i d'un total de 1 hora més per cadascun dels alumnes que requereixin un reforç específic. 

L'horari ha estat flexible en funció de la disponibilitat dels alumnes 

ACTUACIONS 

Fer un recull de la llista de candidats 
Realitzar una avaluació inicial per determinar les opcions reals del candidat 
Planificar al calendari les sessions de reforç. 
Elaborar un material físic i virtual per tal que l'alumne pugui treballar de forma autònoma. 
Revisar la programació d'instrument pel que fa referència a la idoneïtat del programa en relació a les condicions 
actuals que marca el departament d'ensenyament per les proves d'ingrés del  2019. 
Coordinar-se amb el professor de cant coral per administrar el repertori de cant de la prova en l’assignatura de cor 
amb prou antelació per assentar-lo. 

VALORACIÓ DE L'ACTIVITAT 

GRAU D'APLICACIÓ 

Per qüestions de logística i incompatibilitat horària, no s'ha pogut atendre a 
la totalitat dels alumnes. Degut a que la procedència d'escoles és força plural 
(Rosella, Roc Blanc, ponent, centre de Terrassa, Institut), etc… No s'ha pogut 
fxar una hora concreta per els reforços i l'horari del professor ja és força 
complicat. 

AS 

QUALITAT D'EXECUCIÓ 
El dia de pas de grau instrumental, va fallar el moment de l'avaluació per un 
tema de planificació  anticipació dels canvis soferts aquest any. Hauria calgut 
avaluar amb més amplitud de temps i fer que la totalitat del claustre hi 
participés. 

AS 

GRAU D'IMPACTE Els alumnes aspirants al pas de grau, han aconseguit el seu objectiu AN 

PROPOSTES DE MILLORA 
Fixar amb més antelació els criteris d'avaluació de la prova de pas de grau er tal que el dia de la prova no hi hagi cap 
inconvenient de darrera hora.  
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3.2.2. Junta d’avaluació 

 Aquest és el primer any que hem contat amb aquesta figura per tal de vetllar pel bon funcionament 

dels aspectes avaluatius. 

ACTIVITAT 1 Junta d'avaluació 
1.4.2. a) 
pàg.13 

OBJECTIU Elaborar el Pla d'Acció Tutorial (PAT) 

ALUMNAT Tots els alumnes ÀREA/ES Tutors 

RESPONSABLE Raimon i Blanca RECURSOS   

TEMPORITZACIÓ 1h 30 min setmanals 

ACTUACIONS 

 S'ha elaborat el Pla d'Acció tutorial quedant de la següent manera: 

PLA D’ACCIÓ TUTORIAL (PAT) 
El pla d’acció tutorial és el document on es recullen totes les intervencions que els tutors i professors del centre 
hauran de realitzar respecte la tutoria. 
L’objectiu és donar coherència a l’acció tutorial del centre i facilitar orientacions i materials als professors per 
portar-lo a terme. 
Com qualsevol altra programació ha d’estar seqüenciat temporalment al llarg de l’etapa, del cicle o del curs per tal 
que hi hagi coherència i és convenient que hi hagi un professor responsable d’aquesta tutoria. 
A finals de curs s’ha de fer una avaluació on es valorin les orientacions i materials emprats i on hi constin propostes 
de millora; només d’aquesta manera serà un document pràctic. 
 
CONTINGUTS 
1. Concepció de la tutoria 
El tutor de l’alumne durant tota l’etapa dels ensenyaments musicals bàsics serà el professor d’instrument. A l’etapa 
dels ensenyaments avançats, i amb alumnes adults, si és el cas de que l’alumne cursi més d’un instrument, el tutor 
és el professor del seu primer instrument o d’aquell que en faci classe individual. 
Els alumnes que no fan instrument, el seu tutor serà el professor de llenguatge musical o de la formació 
instrumental a la que estan matriculats. 
 
2. Normativa bàsica 
· Tutories als alumnes 
 Tots els professors que tenen a l’alumne en alguna de les seves classes, fan una primera avaluació inicial referent a 
les aptituds i coneixements musicals d’aquell alumne, però és el tutor qui fa la primera avaluació inicial en quan a 
motivació, preferències, estat d’ànim... amb un formulari preestablert. Tota la informació es recull i traspassa a la 
Junta d’avaluació a través d’un document que es farà arribar a tots els professors. 
Aquesta acció es repeteix després d’acabar el primer quadrimestre i abans de finalitzar el curs. 
 
· Tutories amb alumnes i pares 
 Al finalitzar cada quadrimestre, el tutor farà una tutoria individual amb els pares i l’alumne. És allà on es parlarà de 
tots els aspectes relacionats amb el nen, aspectes d’assoliment dels continguts de curs i aspectes més emocionals 
de l’alumne. 
 
 
3. Àmbits d’intervenció 
· En l’alumnat 
És essencial conèixer les inquietuds de l’alumne per tal de proporcionar-li les eines més adequades per a la seva 
integració a les assignatures en grup; cal que el tutor transmeti a la resta de professors aquestes inquietuds i 
motivacions del seu alumne. 
Cal responsabilitzar l’alumne de les tasques que ha de fer, com portar l’agenda a classe, els llibres necessaris, el 
material que se li demana, participar en els concerts i activitats fora l’horari habitual... 
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· En les famílies 
Malgrat que les famílies ja han signat la carta de compromís educatiu del centre, cal informar-les a principi de curs 
de totes les qüestions generals pel que fa a la dinàmica de classe i a la metodologia emprada a l’escola. Tot allò que 
al llarg del curs surti d’aquests acords pactats amb professor-família-alumne es comunicarà primer a través de 
l’agenda de l’escola i posteriorment, si no es soluciona, fent una reunió amb pares, tutor i, si cal, cap d’estudis. 
 
A la reunió inicial del tutor amb els pares cal que quedin molt clars els següents punts: 
a. Carta de compromís 
a. Hàbits i normes a l’aula i de l’escola en general 
b. Importància de les activitats i concerts fora l’horari lectiu 
c. implicació de la família per anar fomentant l’autonomia del nen i la responsabilitat i organització 
b. Continguts del curs 
c. Metodologia a l’aula 
d. Deures o estudi a casa de l’instrument 
 
· En el professorat 
Els professors hauran de recollir tota la informació de les entrevistes fetes amb alumnes i/o pares i fer-la arribar a 
la resta d’equip docent a través dels formularis que estaran a la seva disposició. 
Tot l’equip docent ha d’estar assabentat de la normativa de l’escola i acordar els criteris referents a la gestió de 
l’aula (deures, normes de conducta, exigència...) 
 
· Ús de l’aula adaptada 
4. Activitats en les sessions 
Les tutories amb els nens es faran individuals dins l’hora de la classe d’instrument de l’alumne. Se’n podran fer 
tantes com sigui necessari al llarg del curs. 
Les tutories amb els pares a l’aula seran dues vegades al curs, després de cada quadrimestre i durant la sessió de la 
següent classe d’instrument que té el seu fill al acabar el quadrimestre. Aquestes tutories seran amb l’alumne a 
l’aula. Si és necessari es podrà quedar fora d’aquest horari i el temps convingut. 

  

GRAU D'APLICACIÓ 

Satisfactori. S'han pogut aclarir alguns punts de la turoria dels professors 
d'instrument respecte als seus alumnes. Ha mancat fer-ne una avaluació al 
acabar el curs.  

AS 

QUALITAT 
D'EXECUCIÓ 

Bona; en quant a conèixer millor les inquietuds de l'alumne i fer un treball 
més transversal en totes aquelles assignatures en què participa. Satisfactòria 
en el seguiment d'aquests alumnes i comunicació amb els pares 

AS 

GRAU D'IMPACTE 

Molt bo. La figura del tutor (professor d'instrument)  queda consolidada i s'ha 
millorat el traspàs d'algunes competències a la Junta d'avaluació, sempre amb 
l'acompanyament del tutor 

MB 

PROPOSTES DE MILLORA 
1. S'ha d'incidir en la existència d'aquest PAT. Cal que tots els professors en tinguin consciència i per tant cal llegir-
ne el contingut al primer claustre de curs  2. Cal fer una avaluació final amb tots els tutors.  
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ACTIVITAT 2 Junta d'avaluació 
 1.4.2. a) pàg.13-
14 

OBJECTIU Acompanyar els professors en el procés d'assimilació del PAT 

ALUMNAT   ÀREA/ES tutors 

RESPONSABLE Raimon i Blanca RECURSOS   

TEMPORITZACIÓ 1h 30 min setmanals 

ACTUACIONS 

1. Es realitza una avaluació inicial a través d'un qüestionari que es fa arribar a tots els professors i que 
reenvien a la Junta d'avaluació durant el mes d'octubre. 

2. Es fa un seguiment d'aquests alumnes a nivell instrumental i de llenguatge musical durant tot el curs; amb 
reunions amb els tutors, pares i el mateix alumne.  

3. S’obre expedient d’aquests alumnes a través de l’ASA perquè en quedi constància.  

VALORACIÓ DE L'ACTIVITAT 

GRAU D'APLICACIÓ 
 S’aplica correctament durant l’inici del primer quadrimestre, tot i que cal 
major informació als professors AN  

QUALITAT 
D'EXECUCIÓ 

 El format qüestionari per a fer una primera avaluació inicial és bo, ràpid i 
clar. Cal especificar molt clarament als professors els ítems que es 
pregunten abans de passar el qüestionari, però. 

AN  

GRAU D'IMPACTE 
 Tothom ha reenviat les avaluacions inicials; cal però ser molt conscient de 
la importància d’aquestes avaluacions i entregar a temps tota la 
informació 

AN  

PROPOSTES DE MILLORA 
1. Explicar durant el primer claustre de curs en què consistirà exactament el qüestionari d’avaluació inicial dels 

alumnes. Quins aspectes ajuden a la Junta d’avaluació tenir clar quins són els alumnes que es preveu que 
tinguin necessitats específiques o requereixin d’ajuda durant el curs 

2. Cal fer la reunió amb el tutor i professors d’aquell alumne immediatament després de fer el buidatge i fer-ne 
un seguiment més detallat 

3. La Junta d’avaluació ha d’estar present a la primera reunió que es faci amb les famílies 
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ACTIVITAT 3 Junta d'avaluació   

OBJECTIU Elaborar uns criteris clars per l'execució i posterior avaluació de la prova de Pas de Grau 

ALUMNAT alumnes de Pas de Grau ÀREA/ES tots els professors 

RESPONSABLE 
Raimon i 
Blanca RECURSOS   

TEMPORITZACIÓ 1h 30 min 

ACTUACIONS 

 
Professors assistents a la prova: 
Es obligatòria l’assistència dels tutors d’aquells alumnes que fan la prova de Pas de Grau i dels professors que han 
tingut l’alumne en alguna de les assignatures cursades durant el Bàsic 4. La resta de claustre pot assistir i puntuar 
però la seva assistència no és obligatòria. 
Obres que cal tocar en cada especialitat: 
En la 1a prova, davant el tribunal format per els professors,  es tocarà una breu peça a vista d’uns 8 compassos, un  
estudi escollit pels professors i  dues obres, l’obra escollida per l’alumne i una que triarà el professorat.. Això és 
una novetat i farà dilatar les proves més que el curs anterior.  
En el concert obert al públic podran triar i  tocar el que considerin oportú tant un estudi com una obra.  
 
Valor de cada assignatura cursada a Bàsic 4: 

 La nota global de llenguatge musical serà la mitjana dels tres blocs ja esmentats. Si, malgrat tot, la mitjana 

no supera els cinc punts, els alumnes que vulguin optar a l’obtenció del diploma tindran un període de recuperació i 

una prova final d’aquells blocs suspesos. Si, en aquest cas, superen la prova, els quedarà una nota màxima de cinc 

punts. 

La nota de llenguatge musical farà mitja en un 50% amb la de la prova d'instrument.  

La prova d'instrument s'obtindrà a partir de la nota assignada pel tutor i la mitjana de la resta de professors. En una 

proporció del 50%. 

Així doncs la nota resultant de la prova d'instrument i la de llenguatge, l'escola, a diferència dels conservatoris 

oficials, ha volgut incloure també en una mitjana final, les notes de coral, conjunt i jazz band, que faran mitjana entre 

elles i del resultat farà al mateix temps mitjà amb la nota de les proves anteriors amb una incidència del 10%.  

VALORACIÓ DE L'ACTIVITAT 
GRAU D'APLICACIÓ  S’han aplicat el 100% tots els aspectes explicats AE  

QUALITAT 
D'EXECUCIÓ 

 Tot i tenir clars els criteris, el temps d’avaluació i comentaris de les proves dels 
alumnes va ser insuficient per a poder debatre amb tranquil·litat, degut a la 
descoordinació entre el coordinador i alguns dels professors que no tenien clar 
quan es faria aquesta posada de notes definitives 

 AS 

GRAU D'IMPACTE 
 El fet d’establir els criteris amb claredat ha fet que tothom tingués clara la 
puntuació i resultat final AE  

PROPOSTES DE MILLORA 
1. Cal exposar a tot el claustre de professors, alumnes i famílies els criteris d’avaluació des de principi de curs, 

per tal de tenir-los  clars de bon començament 
2. Cal buscar un espai de temps suficient per a fer l’avaluació dels alumnes que fan la prova de Pas de Grau 
3. S’han de fer més reunions periòdiques amb els tutors dels alumnes que fan la prova de Pas de Grau, per tal de 

revisar els currículums, buscar les obres que es faran a vista i veure la idoneïtat o no d’aquell alumne per a fer 
la prova 
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3.2.3. Àrea de música jazz 

 Fem una valoració molt contrastada, en general, d’aquesta àrea. Si bé és cert que dins l’escola ja s’ha assentat 

la música jazz com una part més dels continguts de centre i tots els alumnes i pares ho perceben com a part de la 

cultura de centre, està clar que encara no hem arribat al nivell d’impregnació que ens havíem platejat, sobretot en la 

part més teòrica. Cal revisar a fons les programacions de les assignatures i això, per falta de temps, no s’ha pogut dur 

a terme. 

 A nivell pràctic, enguany, des de l'àrea de modern hem seguit apropant la música moderna i el jazz al conjunt 

de l'alumnat de l'escola. L'objectiu principal d'aquesta àrea és el d'apropar aquestes sonoritats als nostres alumnes de 

manera que ells s'hi puguin desenvolupar tant de manera individual com col·lectiva. 

 Aquest any, hem fet participar d'una manera més directe a tots els alumnes de l'escola, tant en les classes de 

llenguatge i instrument com en els petits "combos" que vam organitzar durant els concerts de nadal.  

D'aquesta manera els nostres alumnes van poder desenvolupar-se en aquestes sonoritats d'una manera més 

protagonista fent un treball a específic de modern a les seves classes individuals i posant-ho en pràctica a l'assignatura 

de "jazz band".  

 La feina feta durant el primer quadrimestre s'ha vist reflectida en un segon quadrimestre on hem buscat un so 

de conjunt on l'escolta entre músics fos major, en la recerca de la veu individual hem trobat el so del conjunt.  

 La comunicació entre àrees ha estat imprescindible par tal d'aconseguir els objectius que ens havíem proposat 

per aquest any. 

 Per tant, en general valorem la dinàmica que portem com a centre però creiem que no ens podem adormir i 

que cal buscar nous camins per tal d’assolir tots els objectius que ens havíem plantejat, molt d’ells d’una gran ambició. 
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ACTIVITAT 1 La creació d'uns objectius comuns a l'escola  pàg 16 

OBJECTIU 
Establir de forma transversal un mínim de continguts comuns que acostin a l'alumne als 
estils de música moderna a la seva pràctica i elements distintius 

ALUMNAT Des de bàsic 3 fins Avançat 2 ÀREA/ES instrument, llenguatge i conjunt jazz band 

RESPONSABLE Pol Padrós RECURSOS 1h 30 setmanal  

TEMPORITZACIÓ De setembre a juny 

ACTUACIONS 

1. Des de la coordinació de l'àrea de modern vam elaborar un pla pedagògic específic de modern organitzat per 
cursos. Aquest va ser revisat durant el mes de setembre.                                                                                                                   
1.1 De la mateixa manera es va elaborar un PC específic de trompeta moderna i aquest va ser enviat al conjunt del 
professorat per tal de facilitar la seva tasca.                                                                                                                                                         
2.Enguany hi ha hagut una major coordinació amb els llenguatges. La feina feta a l'aula de llenguatge s'ha vist 
reflectida directament a la feina que hem anat fent amb les jazz bands. Això ha permès una major comprensió dels 
diferents aspectes que ens havíem plantejat treballar aquest any. 
Hi ha hagut una major presència de modern a l'aula de llenguatge i això ha permès una major visualització als 
passadissos del centre. 
2.2 A l'assignatura de jazz band s'ha fet un treball específic de modern amb els instruments que formen part de la 
base rítmica.  
Amb els alumnes de B3 B4 ens hem centrat en la comprensió del xifrat americà. Estic satisfet amb la feina que hem 
fet a l'aula amb el Borja.  
Amb els alumnes d'avançat ens hem centrat en la comprensió més ràpida d'alguns dels acords més utilitzats en 
aquestes sonoritats i en l'elaboració de línies de baix o "walkin lines".  
3. La temàtica del concert de Nadal d'aquest any ha girat entorn del jazz i la música moderna. 
3.1 1 Valoro molt positivament la feina que vam fer durant les activitats nadalenques. Vam treballar principalment 
la música swing i el petit format on el conjunt de l'alumnat es va poder desenvolupar musicalment d'una manera 
més protagonista.  
Des del departament es va proposar un repertori i una metodologia de treball de cara a les classes individuals 
d'instrument. 
Valoro positivament la resposta de professors i alumnes. 

VALORACIÓ DE L'ACTIVITAT 
GRAU D'APLICACIÓ Les actuacions han estat realitzades segons els objectius. AE 

QUALITAT 
D'EXECUCIÓ 

Tot i que es valora positivament la coordinació entre les àrees de llenguatge i 
instrument, aquest punt no el puc valorar positivament ja que no hi ha hagut 
resposta per part del professorat.  (NA) 

NA 

GRAU D'IMPACTE 
Malgrat la nul·la execució d'aquest objectiu, es valora positivament el grau d'impacte 
d'aquest objectiu. AS 

PROPOSTES DE MILLORA 
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ACTIVITAT 2 Activitats per a fomentar la creativitat   

OBJECTIU 
Fomentar la creativitat dels alumnes partint de la composició i improvisació dins dels diferents 
contextos. 

ALUMNAT El conjunt de l'alumnat de l'escola ÀREA/ES Instrument, llenguatge i conjunt jazz band 

RESPONSABLE Pol Padrós RECURSOS 1h 30 setmanal 

TEMPORITZACIÓ De setembre a juny 

ACTUACIONS 

Aquest punt s'ha treballat principalment a l'assignatura de jazz band i a les classes individuals de cada professor. En 
línies generals valoro positivament la feina feta durant la preparació dels conjunts de petit format que vam fer 
durant les activitats nadalenques per part dels professors. Observo un canvi qualitatiu a l'hora d'assumir certes 
situacions improvisatives per part de l'alumnat respecte a l'any passat. Se’ls veu més còmodes i disposats a fer-ho. 
Penso que estem treballant en bona direcció. L'acció principal ha estat la de fer participar de manera activa a tot 
l'alumnat en situacions improvisatives. El petit format ha ajudat a involucrar al conjunt d'alumnes d'una manera 
més directe i amb un impacte major.  

VALORACIÓ DE L'ACTIVITAT 
GRAU D'APLICACIÓ Ho valoro positivament. AS 

QUALITAT 
D'EXECUCIÓ 

Ho valoro positivament. AS 

GRAU D'IMPACTE Ho valoro positivament. AS 

PROPOSTES DE MILLORA 
Proposo fomentar d'una manera més activa la composició a l'escola. Una bona fórmula seria interpretar les 
composicions dels alumnes en alguns dels concerts que fem durant l'any o durant els concerts familiars. 

 

ACTIVITAT 3 
Activitats per fomentar l’audició del repertori per part dels 

alumnes  p.16 

OBJECTIU Fomentar l’interès per els repertoris que toquem a l'aula 

ALUMNAT Alumnes de les diferents jazz bands  ÀREA/ES Àrea de modern  

RESPONSABLE Pol Padrós RECURSOS   

TEMPORITZACIÓ de setembre a juny  

ACTUACIONS 

Conjuntament amb l'àrea de comunicació, vam acordar penjar diferents àudios i/o vídeos dels diferents repertoris 
que anéssim treballant a l'aula. Ho vam fer amb els primers repertoris que vam treballar però no ho hem fet més 
per tant no ho puc valorar positivament. 

VALORACIÓ DE L'ACTIVITAT 

GRAU D'APLICACIÓ S’ha aplicat massa poc. 
  

NA 

QUALITAT 
D'EXECUCIÓ 

Les vies que s’han utilitzat no han arribat als alumnes. NA 

GRAU D'IMPACTE Gens 
  

NA 

PROPOSTES DE MILLORA 

Pot ser una bona fórmula de cara el curs vinent.  
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ACTIVITAT 4 Activitats per a fomentar l’anàlisi i transcripció musical  p 16 

OBJECTIU 
Apropar-nos a la música que consumeixen els nostres alumnes, analitzar-la, fer-ne algunes 
transcripcions i alhora presentar sonoritats que potser són desconegudes per a ells. 

ALUMNAT  Alumnes de B3 a A2 ÀREA/ES Instrument i llenguatge 

RESPONSABLE Pol Padrós RECURSOS 1h30 setmanal 

TEMPORITZACIÓ de setembre a juny 

ACTUACIONS 

Aquest és un objectiu a llarg termini. 
Com a departament no he pogut fomentar-ho i no he fet res al respecte per tant en faig una valoració negativa. 
Personalment crec que és molt important fomentar la transcripció i apropar-nos a la música que escolten els 
nostres alumnes.   

VALORACIÓ DE L'ACTIVITAT 

GRAU D'APLICACIÓ Assolit en les classes individuals però no com a departament. NA 

QUALITAT 
D'EXECUCIÓ 

Dolenta NA 

GRAU D'IMPACTE Poc NA 

PROPOSTES DE MILLORA 
Debatre-ho en claustre i fomentar-ho més el curs vinent.  
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3.2.4. Àrea de musicoteràpia 

 Aquest curs es va decidir canviar el nom de l’aula que va passar de anomenar-se “ aula adaptada de 
musicoteràpia” a “ Aula de suport a l’alumnat”. Aquest canvi de nom volia aportar més claredat a totes les activitats 
que es duen a terme a l’escola per tal d’ajudar a alumnes i professor en la seva tasca de detecció i intervenció en casos 
de necessitat de l’alumnat.  
 Cal destacar que l’objectiu principal d’aquest canvi era que l’aula de suport a l’alumat fos centralitzar totes les 
intervencions en una sola àrea de coordinació i que aquesta seria l’encarregada de tot el procés de detecció, 
informació i derivació a les diferents àrees de tots els alumnes que necessitessin d’aquest servei.  
 Així doncs, es va establir com a prioritat la creació d’un nou protocol d’intervenció, que fos més senzill de 
seguir i que marqués les pautes a seguir en cas de que un alumne necessités d’aquest servei. A part del protocol es va 
establir també la necessitat de la creació d’una seria d’arxius i documents compartits per tal de realitzar un seguiment 
més complet de cada cas.  
 Un cop passat el curs, cal fer una valoració positiva del canvi realitzat. El nou protocol ha funcionat 
correctament tot i que cal revisar alguns punts per tal de que l’àrea de suport a l’alumnat segueixi millorant.  
 
Desenvolupament de la coordinació.  
 Aquest curs cal fer una valoració positiva de la coordinació de l’Àrea de suport a l’alumnat. Els protocols 
establerts s’han executat de manera correcte i el claustre de l’escola ha participat de manera activa ens els documents 
de seguiment creats per cada cas. Cal millorar però en alguns aspectes. El seguiment per part del coordinador s’ha 
demostrat que ha de ser més exhaustiu i que cal estar més pendents de que el claustre de professor segueixi els passos 
establerts en els apartats de “ detecció” i “ seguiment”.  
 
Propostes de millora per al curs vinent 
 

- Cal revisar el protocol d’actuació en alguns punts i ajustar-lo més a la realitat i el funcionament de l’escola. 

- El seguiment per part del coordinador ha de ser més directe. Cal establir més reunions de control amb els professors 
implicats en cada cas i està més pendent de que els documents de seguiment estiguin omplerts i al dia.  

- Cal establir un horari de reunions fixe per tal de poder fer un millor seguiment de cada cas. Ja sigui amb el claustre 
de professors o amb les mateixes famílies implicades.  

- Revisar els documents de seguiments perquè siguin més clars per tot el professorat.  

- Creació d’un sistema d’informació periòdic per tot el claustre de professors perquè puguin estar assabentats de tots 
els casos que hi ha oberts en cada moment. 
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ACTIVITAT 1 CREACIÓ DE L’ESTRUCTURA BÀSICA PER L’ASA 1.4.2 C Pag. 19 

OBJECTIU 
Assentar un sistema de detecció, intervenció i control dels alumnes creant una estructura comunicativa a través 
de formularis, mails i arxius compartits amb tot el claustre de l'escola. 

ALUMNAT Tota l'escola ÀREA/ES Totes les àrees. 

RESPONSABLE Joel Masó RECURSOS 1:30h. setmanals 

TEMPORITZACIÓ Tot el curs 

ACTUACIONS 

 1- El més de Setembre es va crear un formulari a través de Google per tal de que els professors poguessin 
activar el protocol de manera ràpida i eficaç. Aquest formulari s’hi pot accedir des d’un enllaç penjat a la carpeta 
de Dropbox de l’escola.  
  2- Es va crear una carpeta al dropbox de l’escola per tal de poder centralitzar tots els documents. Aquesta 
carpeta es va actualitzant amb cada cas i és accessible a tots els professors 

  3- El més de Setembre es va crear una plantilla d’excel que s’utilitza per tots els casos que s’obren durant 
el curs. Es troba penjada a la carpeta de Dropbox de l’escola 

  4- Durant el primer claustre del curs es va realitzar una explicació detallada del funcionament de tots els 
documents a tot el professorat de l’escola. Qualsevol dubte es podia resoldre en tot moment amb el coordinador 
de l’Àrea 

  

VALORACIÓ DE L'ACTIVITAT 

GRAU D'APLICACIÓ 
S’han creat i penjat tots els documents dotant a l’ASA d’un estructura de 
comunicació i participació per tots els professors.  

AE 100% 

QUALITAT 
D'EXECUCIÓ 

S’ha explicat en claustres el funcionament i s’ha executat correctament tot i 
que ha faltat més seguiment del coordinador cap els professor per tal de 
aplicar millor el protocol.  

AN 75% 

GRAU D'IMPACTE 
S'ha rebut correctament i ha entrat en funcionament. Al ser el primer curs 
ha faltat tenir-lo més rodat perquè integrar-lo al funcionament normal de 
l’escola.  

AN 75% 

PROPOSTES DE MILLORA 
El sistema a funcionat correctament, cal millorar el document de seguiment perquè pugui ser més clar i entenedor. 
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ACTIVITAT 2 CREACIÓ D’UN PROTOCAL D’ACTUACIÓ 
1.4.2 C 
Pag. 19 

OBJECTIU Establir un protocol d’actuació davant dels possibles casos per tot el claustre.  

ALUMNAT - ÀREA/ES Tutors  

RESPONSABLE Joel Masó  RECURSOS 1:30 Setmanals 

TEMPORITZACIÓ Tot el curs 

ACTUACIONS 

1- El més de Setembre es va crear un protocol d’actuació per la detecció i coordinació de totes els casos. Aquest 
protocol es va penjar a la carpeta de Dropbox de l’escola i al taulell de la sala de professors. 
2- Durant el primer claustre del curs es va explicar punt per punt el funcionament d’aquest protocol a tot el 
professorat de l’escola. 
  

VALORACIÓ DE L'ACTIVITAT 

GRAU D'APLICACIÓ 
El protocol s’ha escrit i s’ha utilitzat durant tot el curs. L’explicació es va dur a 
terme i es van solucionar els dubtes que tenien el professorat.  

AE 100% 

QUALITAT 
D'EXECUCIÓ 

El protocol no s’ha executat correctament en tots els casos. Algun seguiment 
ha sigut poc satisfactori. 

AS 50% 

GRAU D'IMPACTE 
Durant el curs s’ha utilitzat i aplicat a totes les àrees de l’escola. Algun alumnat 
potser s’ha vist poc afectat durant aquest primer any d’aplicació. 

AN 75% 

PROPOSTES DE MILLORA 

Cal millorar el protocol d’actuació en punts com el “ seguiment” , les “comunicacions” i “ les reunions”.  
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ACTIVITAT 3 PROMOCIONAR L’AULA DE MUSICOTERÀPIA 
1.4.2 C 
Pag. 19  

OBJECTIU 
Obrir canals per tal de fer conèixer l’aula adaptada fora de l’àmbit de l’escola, obrint a altres centres 
del municipi o fora d’aquest. . 

ALUMNAT   ÀREA/ES   

RESPONSABLE Joel Masó RECURSOS 1:30h.  

TEMPORITZACIÓ Tot el curs 

ACTUACIONS 

1- S’ha establert contacte amb el centre “ Can Pau” de Terrassa obrint així una col·laboració entre els dos centres 
per tal de coordinar i derivar possibles alumnes comuns.   
2- S’ha obert a alumnes de fora al municipi a través de la promoció pel boca-orella. Un alumne va entrar a mig curs 
a l’aula de musicoteràpia.  
3- Durant aquest curs es va parlar també amb famílies del centre “ l’heura” de Terrassa per tal de promocionar 
l’aula de musicoteràpia del nostre centre i crear una futura col·laboració.   

VALORACIÓ DE L'ACTIVITAT 

GRAU D'APLICACIÓ 
S’han començat a fer passos per tal d’obrir l’aula de musicoteràpia fora de 
l’àmbit de l’escola de música.  

AN 
75% 

QUALITAT 
D'EXECUCIÓ 

S'han aconseguit algunes col·laboracions però cal seguir insistint.  
AN 

75% 

GRAU D'IMPACTE 
S'ha obert una col·laboració directe amb un centre de fora del municipi. Cal però 
seguir treballant per aconseguir més contactes amb altres centres de 
Viladecavalls.  

AN 
75% 

PROPOSTES DE MILLORA 
Cal promocionar i donar a conèixer l’aula de suport a l’alumnat i l’aula de musicoteràpia amb més enfasi. Cal 
disposar de publicitat a la web de l’escola explicant el projecte. Ens hem de donar a conèixer més al poble. Obrint 
col·laboracions amb altres institucions del poble.  
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ACTIVITAT 4 SESSIONS DE L’AULA ADAPTADA   

OBJECTIU Treballar amb els alumnes derivats des del protocol d’actuació per la detecció i la millor coordinació 
entre diferents àrees .  

ALUMNAT 10 alumnes de l’escola ÀREA/ES Aula de suport a l’alumnat, de llenguatges i d’instruments 

RESPONSABLE Joel Masó RECURSOS 1:30 hores setmanals 

TEMPORITZACIÓ Tot el curs 

ACTUACIONS 

Durant el curs s’han realitzat un total de 31 sessions amb alumnes derivats del protocol d’actuació.  
Aquest alumnes han realitzat diferents nombre de sessions depenent de les seves necessitats que han anat des del 
reforç en l’àrea de llenguatge fins al treball sobre els seus conflictes personals.  
Cada sessió ha estat preparada i treballada pensant en les necessitat de cada alumne i els resultats d’aquestes 
sessions han estat explicats i argumentats en els documents de seguiments penjats a la carpeta de Dropbox de 
l’escola.  
En aquestes sessions derivades del protocol d’actuació i van també lligades les reunions amb les famílies que 
durant aquest curs han sigut un total de 11.  

VALORACIÓ DE L'ACTIVITAT 

GRAU D'APLICACIÓ 

S’han realitzat totes les sessions necessàries dels casos derivats a l’ASA però alguns 
alumnes han tingut alguna sessió menys de les necessàries per tal de poder 
realitzar un bon treball. Això ha sigut moltes vegades degut a la manca d’horaris 
on poguessin coincidir els alumnes amb el professor.  

AN 
75% 

QUALITAT 
D'EXECUCIÓ 

Totes les sessions s’han realitzat correctament.  
AE 

100% 

GRAU D'IMPACTE 
Totes les sessions han sigut favorables i els resultats han sigut els desitjats 
  

AE 
100% 

PROPOSTES DE MILLORA 
Com el curs passat, el gran problema son els horaris. Sovint és difícil trobar moments on coincideixin el professor 
amb l’alumne per poder realitzar les sessions. Cal millorar en aquest aspecte buscant una solució de cara el proper 
curs.  
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3.2.5. Àrea de comunicació 

 A trets generals, el treball realitzat en l'àrea de comunicació el curs 2018-2019 ha estat satisfactori. Dels sis 

objectius que inicialment es van establir, sols dos han estat no assolits en la seva totalitat o parcialment. 

Seguidament, en el desenvolupament de cada activitat, passem a descriure les valoracions i avaluacions pertinents. 

El temps de dedicació setmanal a l'àrea de comunicació ha estat d'1 h 30 min. Una vegada finalitzat el curs i fet les 

valoracions adients, valorem com a insuficient el temps assignat aquesta àrea. Per altra banda, el nombre d'objectius 

ha estat elevat en relació al temps de coordinació i ha dificultat la gestió i aplicació total d'aquests. 

Una millora substancial respecte al curs anterior, ha estat la previsió per una banda, i evitar la sobre informació als 

nostres usuaris per l'altra. Des de l'inici del curs i gràcies a l'elaboració del Pla de Comunicació de Centre, cada canal 

de comunicació s'ha encarregat de difondre una informació diferent i específica, segons la seva rellevància, prioritat 

o grau d'implicació o participació. 

A continuació, passem a descriure les avaluacions de les diferents activitats que s’han portat a terme en l'àrea de 

comunicació aquest curs:  
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ACTIVITAT 1 1.4.2 -b -iii 
OBJECTIU Mantenir una comunicació fluida, òptima i amb previsió amb tots els usuaris de l'escola 

ALUMNAT TOTS ÀREA/ES COMUNICACIÓ 

RESPONSABLE HÈCTOR CANÓS RECURSOS PC ESCOLA, XARXES SOCIALS I 1h 30'/SETM 

TEMPORITZACIÓ CURS ESCOLAR: DILLUNS 15 - 15:45 I DIMECRES 14:45 - 15:30 

ACTUACIONS 

 Per assolir aquest objectiu, al llarg de tot el curs s'ha establert una comunicació setmanal amb els usuaris de 
l'escola, La franja de temps dedicada aquesta acció era una de les dues que hi ha hagut al llarg del curs o les dues, 
depenent de les necessitats i en dilluns de 15.00 a 15.45 o dimecres de 14.45 a 15.30. S’ha millorat en previsió, 
publicant el 90% de les notícies amb antelació d'una setmana mínim abans del acte en qüestió i no han estat més de 
120 publicacions durant tot el curs en les tres vies principals de comunicació: Facebook, Instagram i WordPress. Les 
notícies de més importància com els actes de Nadal, la primavera musical, portes obertes o els concerts familiars, 
que necessiten una organització especial de centre per aquests actes i/o una modificació dels horaris habituals de 
classe, el blog de l'escola i el correu electrònic han estat l'eina principal de difusió i on els usuaris trobaven la 
informació oficial del desenvolupament dels actes. Per a la resta d'actes, on la logística i desenvolupament d'ells 
mateixos no alteraven ni modificaven el funcionament habitual de centre, han estat el Facebook i l'Instag. 
 A continuació es detallen el nombre d'actuacions en Xarxes fins la data d'entrega d'aquest document: SET: 
12,19 i 24; OCT: 2, 15, 22, 29; NOV: 5, 14, 15, 19, 21, 26 i 28; DEC: 3, 10, 17, 25; GEN: 16, 23, 28, 30, 31; FEB: 13, 20, 
25; MARÇ: 6, 13, 14, 17, 21, 24 i 25; ABL: 1, 4, 8, 10, 24, 27, 28 i 29; MAIG: 2, 6, 8, 22, 27 i 29. 

VALORACIÓ DE L'ACTIVITAT 

GRAU D'APLICACIÓ 
Satisfactori.  De forma activa però sense sobreinformar, s'ha mantingut una 
comunicació fluida amb els usuaris de l'escola, amb informació necessària i 
d'utilitat. 

AS 

QUALITAT 
D'EXECUCIÓ 

Molt bona. Regularment les xarxes han estat actives i mantenint a l'usuari 
actualitzat de l'agenda d'actes del centre. 

AE 

GRAU D'IMPACTE 

Baix. Les publicacions en Facebook han tingut menys abast que les d'Instagram. 
Per altra banda, les publicacions amb continguts audiovisuals són les que han 
centrat el màxim d'interaccions per part dels usuaris. Instagram, per altra banda, 
a mantes una mitjana alta de reaccions més estable per part dels usuaris i al llarg 
de totes les publicacions. Per últim el Blog, ha mantes una mitjana de 300 visites 
mensuals superant d'aquesta manera a la mitjana del curs anterior. 

AS 

PROPOSTES DE MILLORA 
Mantenir l'activitat del blog com aquest curs, amb la informació necessària i més útil per als usuaris de l'escola. 
Potenciar més la xarxa Instagram. Explorar noves formes de participació i interacció amb els nostres alumnes i 
famílies. Actualment és millor canal de difusió que Facebook. 
Mantenir Facebook com a canal complementari i elaborar més contingut audiovisual. 
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ACTIVITAT 2 1.4.2 -b -iii 
OBJECTIU Ampliar les eines de comunicació amb nous canals d’informació.  

ALUMNAT TOTS ÀREA/ES COMUNICACIÓ 

RESPONSABLE HÈCTOR CANÓS RECURSOS PC ESCOLA, XARXES SOCIALS I 1'30''/SETM 

TEMPORITZACIÓ CURS ESCOLAR: DILLUNS 15 - 15:45 I DIMECRES 14:45 - 15:30 

ACTUACIONS 

El nou canal d'informació no ha estat el servei de missatgeria de TELEGRAM, tal com es va indicar inicialment. 
Aquest servei ha substituït per l'App TOKAPP, un servei de missatgeria més adient per a centres educatius. Al 
Febrer i amb un nombre reduït de pares i mares del centre, es va fer un període de prova amb aquest servei on 
durant un més, tant l'escola com les famílies van tindre l'oportunitat de provar. Els resultats han estat molt 
satisfactoris per dues parts i com a conseqüència, el curs vinent s'implementarà a la resta de centre i cm a nou 
canal d'informació nou. 

VALORACIÓ DE L'ACTIVITAT 

GRAU D'APLICACIÓ Molt satisfactori. AN 

QUALITAT 
D'EXECUCIÓ 

Alta. TOKAPP és una aplicació molt completa i amb funcions que van dirigides 
expressament a l'organització, gestió i comunicació de centres educatius. 

AN 

GRAU D'IMPACTE 
Molt satisfactori. La majoria de famílies han mostrat la seva conformitat i 
interès per aquesta App. Amb aquest rebuda el centre ha decidit incorporar-
la al curs vinent. 

AN 

PROPOSTES DE MILLORA 

Incorporar el TOKAPP als canals d'informació del centre. La secretaria de l'escola serà l'encarregada de gestionar i 
fer servir aquesta app. 
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ACTIVITAT 3 1.4.2 -b -iii 
OBJECTIU Elaborar un pla de comunicació propi del centre 

ALUMNAT TOTS ÀREA/ES COMUNICACIÓ 

RESPONSABLE HÈCTOR CANÓS RECURSOS PC ESCOLA, XARXES SOCIALS I 1'30''/SETM 

TEMPORITZACIÓ CURS ESCOLAR: DILLUNS 15 - 15:45 I DIMECRES 14:45 - 15:30 

ACTUACIONS 

 Actualment el centre disposa d'un pla de comunicació. A principi de curs, l'equip directiu i el coordinador 
TIC, van mantenir diferents reunions de treball al mes de setembre on finalment, l'octubre de 2018, es va finalitzar 
i presentar nou PLA de COMUNICACIÓ de l'EMM Pau Casals de Viladecavalls. 

VALORACIÓ DE L'ACTIVITAT 

GRAU D'APLICACIÓ 

 El grau d'aplicació ha estat en un 75-80%. De les propostes i 
objectius inicials s'han complert en la seva majoria i molt satisfactòriament. 
A mesura que el curs avançava, la dinàmica i el funcionament del centre ens 
ha portat a modificar i replantejar alguns dels objectius establerts per tal de 
millorar-los o adaptar-los amb més precisió a la realitat del centre. 

AN 

QUALITAT 
D'EXECUCIÓ 

Alta.  
AN 

GRAU D'IMPACTE 
Molt satisfactori tot iser el primer curs que l'escola disposa d'un pla de 
comunicació. AE 

PROPOSTES DE MILLORA  
A l'inci del curs 2019/2020, actualitzar el Pla de Comunicació a la nova realitat que i amb els canvis que han 
esdevingut el curs 2018/2019. Revisar-lo i introduïr elements que el facin millorar i assolir més satisfactòriament 
els objectius. 
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ACTIVITAT 4 1.4.2 -b -iii 
OBJECTIU Elaborar i desenvolupar un nou portal web de l’escola.  

ALUMNAT TOTS ÀREA/ES COMUNICACIÓ 

RESPONSABLE HÈCTOR CANÓS RECURSOS PC ESCOLA, XARXES SOCIALS I 1'30''/SETM 

TEMPORITZACIÓ CURS ESCOLAR: DILLUNS 15 - 15:45 I DIMECRES 14:45 - 15:30 

ACTUACIONS 

Al llarg del curs s'ha anat treballant amb un nou web de l'escola però, aquest no ha estat en l'espai que inicialment 
l'Ajuntament en cedia al seu nou portal web. Ha estat als serveis que el centre té associats en ser un centre oficial i 
que pertany a la xarxa Xtec de la Generalitat de Catalunya. Entre d'altres, aquest servei inclou la creació d'un espai 
web en WordPress amb totes les funcions activades. Un servei molt potent i amb molts recursos que sense dubte 
milloraran la visibilitat de l'escola en la xarxa i oferiran un millor servei de navegació i educatiu als usuaris de 
l'escola de música. 
Actualment, el nou web segueix en construcció. Cal una inversió de temps considerable per poder configurar-lo 
correctament i per altra banda, no hem disposat d'una formació específica per poder fer-lo, fet, que ha endarrerit 
considerablement la seva finalització. 

VALORACIÓ DE L'ACTIVITAT 

GRAU D'APLICACIÓ 
Molt baix. S'han establert les bases del web, alguna configuració està 
acabada però sols comptem al el 20% del treball total. 

NA 

QUALITAT 
D'EXECUCIÓ 

Molt poc satisfactori. Hi queda molt fer però la idea i l'estructura del web 
està finalitzada. 

NA 

GRAU D'IMPACTE 
Inexistent. Els usuaris, personal del centre i el personal extern a l'escola 
encara no poden fer servir el web. 

NA 

PROPOSTES DE MILLORA 
 Per al curs vinent els temps de dedicació per millorar i completar tot el que falti del web serà major. Aquest 
temps ens hi ha permet conèixer uns mínims del seu funcionament que ens permetran alleugerir el treball futur.  
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ACTIVITAT 5 1.4.2 -b -iii 

OBJECTIU 
Elaborar i desenvolupar una aula pedagògica al blog de l’escola per recolzar i potenciar els 

processos d’aprenentatge-ensenyament dels nostres alumnes. 

ALUMNAT TOTS ÀREA/ES COMUNICACIÓ 

RESPONSABLE HÈCTOR CANÓS RECURSOS PC ESCOLA, XARXES SOCIALS I 1'30''/SETM 

TEMPORITZACIÓ CURS ESCOLAR: DILLUNS 15 - 15:45 I DIMECRES 14:45 - 15:30 

ACTUACIONS 

 Aquest objectiu no s'ha portat a terme. Requereix un grau de treball i de coordinació molt alt per part dels 
professors de llenguatge, el coordinador de llenguatges i el coordinador TIC que no s'ha efectuat i portat a terme. La 
inversió d'hores de treball és molt alta i moltes d'aquests hores implicarien fer-les fora de l'horari de treball.  
 Durant el transcurs d'aquest curs el coordinador TIC va plantejar a l'equip directiu i als professors de 
llenguatge la possibilitat d'incorporar a l'escola el sistema Aula Virtual de Música. Una plataforma des d'on es treballa 
el llenguatge musical i altres continguts musicals d'una forma més interactiva, amb un suport tecnològic molt fort, 
tant a l'aula per l'ús de pantalles tàctils digitals com des de casa per l’ús de la seva web on famílies i alumnes podran 
seguir i millorar el procés d'ensenyament-aprenentatge. Tot plegat, s'ha fet la proposta a l'Ajuntament i hi ha moltes 
garanties d'aplicació per al curs vinent. Amb aquesta nova metodologia quedarien cobertes les necessitats i 
expectatives que es pretenien amb l'objectiu inicial. 

VALORACIÓ DE L'ACTIVITAT 
GRAU D'APLICACIÓ No s'ha portat a terme. - 

QUALITAT D'EXECUCIÓ No s'ha portat a terme. - 

GRAU D'IMPACTE No s'ha portat a terme. - 

PROPOSTES DE MILLORA 
Incorporació pel curs vinent de la plataforma aulavirtualdemusica.com 

 

ACTIVITAT 6 1.4.2 -b -iii 
OBJECTIU Potenciar i millorar el funcionament de les xarxes socials ja establertes.  

ALUMNAT TOTS ÀREA/ES COMUNICACIÓ 

RESPONSABLE HÈCTOR CANÓS RECURSOS PC ESCOLA, XARXES SOCIALS I 1'30''/SETM 

TEMPORITZACIÓ CURS ESCOLAR: DILLUNS 15 - 15:45 I DIMECRES 14:45 - 15:30 

ACTUACIONS 

 De forma setmanal s'han mantingut actualitzades les xarxes socials. El contingut principal han estat les 
activitats del mateix centre així com actes o altres qüestions més administratives. 
 En la descripció de l'activitat del primer objectiu, venen detallats els dies i més informació relacionada amb 
aquest objectiu. 

VALORACIÓ DE L'ACTIVITAT 

GRAU D'APLICACIÓ Molt satisfactori. AE 

QUALITAT 
D'EXECUCIÓ 

Molt stisfactori. AE 

GRAU D'IMPACTE Alt. AN 

PROPOSTES DE MILLORA 
Continuar informant als usuaris de l'escola setmanalment, selecionant el contingut i innovant la seva presentació 
millorar les reaccions i respostes a la xarxa. 
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4. Avaluació dels resultats assolits 
 Presentem els resultats de tres aspectes: les qualificacions de l’assignatura de Llenguatge Musical, com a 

assignatura troncal que és, l’índex d’abandonament dels estudis de música per promocions d’alumnes i l’equilibri 

instrumental de l’escola. 

4.1 Llenguatge Musical 

Curs alumnes Insuficient Satisfactori Bé Notable Excel·lent 

    nº % nº % nº % nº % nº % 

In A 9 0 0,00% 2 22,22% 0 0,00% 1 11,11% 6,00 66,67% 

                        

In B 9 0 0,00% 0 0,00% 1 11,11% 5 55,56% 3 33,33% 

                        

B1 A 9 0 0,00% 0 0,00% 1 11,11% 6 66,67% 2 22,22% 

                        

B1 B 9 0 0,00% 1 11,11% 2 22,22% 4 44,44% 2 22,22% 

                        

B2 A 8 0 0,00% 1 12,50% 2 25,00% 5 62,50% 1 12,50% 

                        

B2 B 7 0 0,00% 1 14,29% 1 14,29% 5 71,43% 0 0,00% 

                        

B3 11 1 9,09% 1 9,09% 2 18,18% 7 63,64% 0 0,00% 

                        

B4 15 2 13,33% 4 26,67% 3 20,00% 5 33,33% 1 6,67% 

                        

Av1 8 3 37,50% 2 25,00% 0 0,00% 2 25,00% 1 12,50% 

                        

Av2 8 1 12,50% 0 0,00% 0 0,00% 7 87,50% 0 0,00% 

 

4.2. Pas de grau 

 Tots els alumnes que enguany han fet les proves de Pas de Grau han aprovat. Els resultats són els següents: 
 

Professors Tutor Mitjana 
profes/tutor 

Llenguatge Mitjana 
instr/llentguatge 

Coral Banda Jazz 
band 

Mitjana 
conjunts 

Mitjana 
total 

Arrodoniment 
final 

AC 37,5 8 7,75 8 7,875 9 8,5 9 8,83 7,97 8 
AA 34,25 7,5 7,175 4,65 5,9125 9 7,5 8,5 8,33 6,15 6,2 
GC 43,75 9 8,875 9 8,9375 9 8,5 9 8,83 8,92 8,9 
JC 40,5 8,5 8,3 5 6,65 9 8 9 8,66 6,85 6,9 
JS 37,75 7,5 7,525 6 6,7625 7,5 8 9 8,166 6,90 6,9 
LM 36 7,5 7,35 8,5 7,925 9 8 9 8,66 7,99 8 
OA 35,5 7 7,05 4,65 5,85 9 7 8 8 6,06 6,1 
PM 37,75 8 7,775 6,25 7,0125 7,5 8,5 8,5 8,166 7,12 7,1 
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 Dels alumnes presentats al Conservatori de Terrassa, el 100% han sigut aptes. 

4.3. Estadístiques 

Abandonament d’estudis 

 Una de les preocupacions de l’escola és vèncer la tendència dels alumnes d’abandonar els estudis de música 

a mesura que van passant cursos. De fet, la majoria dels objectius proposats a tots els nivells tenen de rerefons  millorar 

aquest indicador.  

 Tot seguit presentem les estadístiques d’abandonament dels estudis per promocions d’alumnes. Enguany 

finalitzava la seva escolarització la promoció del 2012/13. 

PROMOCIÓ Iniciació Bàsic 1 Bàsic 2 
Abandó      
Ini - B3 

Bàsic 3 Bàsic 4 
Abandó     
B3-A1 

Avançat 1 Avançat 2 
Abandó     
Ini-A2 

2005/06 10 10 9 30,00% 7 4 42,86% 4 3 70,00% 

2006/07 17 17 13 41,18% 10 6 50,00% 5 2 88,24% 

2007/08 29 24 24 31,03% 20 16 40,00% 12 10 65,52% 

2008/09 23 23 23 34,78% 15 15 53,33% 7 6 73,91% 

2009/10 28 25 20 50,00% 14 12 28,57% 10 10 64,29% 

2010/11 26 24 19 38,46% 16 14 25,00% 12 10 61,54% 

2011/12 20 16 14 40,00% 12 10 25,00% 9 6 70,00% 

2012/13 22 23 19 22,73% 17 15 35,29% 11 8 63,64% 

 
          

 

   

 

        

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           
 Enguany era el darrer curs de la promoció que feia Iniciació II el curs 2012/2013. Tot i que la dinàmica és 

positiva, ja que ens mantenim per sota del 65% de taxa d’abandonament, estem convençuts que cal insistir en aquest 

aspecte, buscant arribar a taxes inferiors al 60%.  

Equilibri instrumental 

 Tenir l’escola equilibrada instrumentalment és una necessitat per poder complir una de les bases del projecte 

educatiu de centre: tenir les formacions de l’escola com a eix de l’escola. 

 Des de fa anys, amb el sistema de matriculacions que tenim, aquest objectiu sembla assolit. De totes 

maneres, destaquem tres especialitats que despunten: saxo, violí i guitarra. Si bé en la corda i la guitarra aquest 

equilibri és estratègic, ja que guitarra inclou guitarra elèctrica que és , de fet, una altra especialitat i violí una 

necessitat per poder disposar d’orquestra de corda, en el cas del saxo no sembla massa justificat i caldria vetllar pel 

seu reequilibri potenciant, en canvi, el clarinet que és, de fet, la base instrumental de les bandes. 

 Presentem els resultat en un històric de 14 anys per poder apreciar l’evolució. 
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  04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 

General 117 124 148 165 178 191 178 179 162 152 158 179 197 199 216 

Infantil i Inicial 28 37 55 71 78 80 66 72 68 52 53 70 72 82 86 

Bàsic 54 49 47 46 52 61 74 75 64 63 57 55 63 62 62 

Avançat 19 9 16 18 25 20 14 16 14 17 16 21 14 16 20 

Adults 16 18 22 30 23 22 24 16 15 21 38 30 44 39 42 

Clarinet 11 10 13 14 16 18 18 17 13 13 12 14 14 14 16 

Flauta Travessera 19 21 24 26 24 24 22 23 15 16 20 19 18 15 16 

Guitarra 18 12 15 14 19 21 22 20 19 21 20 22 19 22 25 

Percussió 0 2 2 8 8 12 13 9 9 8 9 12 15 12 12 

Piano 34 24 28 26 24 24 12 14 19 21 22 21 21 21 17 

Saxo 6 5 8 8 7 10 13 12 13 11 14 16 17 16 22 

Metall 2 2 5 6 5 6 8 7 6 7 8 8 12 12 14 

Violí 7 7 6 11 11 13 12 12 14 14 14 16 18 21 23 

Violoncel 7 6 3 8 7 9 9 8 7 7 10 9 10 12 13 
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5. Activitats i concerts 
 A continuació fem una relació de les 18 activitats dutes a terme: 

 ACTIVITAT ORGANITZACIÓ DESCRIPCIÓ PROFESSORAT FORMACIONS ASSISTENTS 

31 d’octubre Castanyada - 
Haloween 

EMM Túnel del terror musical Tot el professorat Taller adults i 
avançats 

110 persones 

9 de novembre Sant Martí AJUNTAMENT - 
CULTURA 

Visita teatralitzada al casc antic del 
poble. 

Jordi, Fàtima, 
Blanca i Rai 

Viladecavalls 
Ensemble 

50 persones 

21 de novembre Santa Cecília EMM Escenari obert a la Plaça Jordi Torres Tot el professorat Alumnes 150 persones 

15 de desembre Marató TV3 AJUNTAMENT Participació a la recollida de fons per 
la Marató de TV3 

Jordi i Pol Combos jazz de 
l’escola 

300 persones 

19 i 20 de desembre Concert de 
Nadal 

EMM Concerts de Nadal per formacions de 
l’escola 

Tot el professorat Totes 450 persones 

17 de març Festa de la 
guitarra 

EMM – ACEM Trobada de guitarristes Rai, Jordi, Héctor i 
Borja 

Guitarres 600 pesones 

24 de març Cantaxics ACEM Cantata al Kursaal de Manresa Blanca, Fàtima i 
Elisenda 

Alumnes P5, 1r i 
2n 

1200 
persones 

30 de març Trobada 
Percussió 

DIVERSOS Trobada de percussionistes Jose Percussionistes 250 persones 

6 d’abril Lindy Hop a Vila EMM Ballada de swing amb música en 
directe 

Pol, Jordi i Borja Jazz Bands de 
l’escola 

90 persones 

10 i 11 d’abril Primavera 
Cultura 

EMM Concerts a tot el municipi per 
celebrar la primavera 

Tots els 
professors 

Totes 450 persones 

23 d’abril Sant Jordi AJUNTAMENT - 
CULTURA 

Concerts per Sant Jordi Joel, Elisenda, 
Jordi, Rai, Blanca i 
Fàtima 

Viladecavalls 
Ensemble + 
Banda Vila 

500 persones 

26-28 d’abril Satge 2019 AMPA Stage a Begues per alumnes a partir 
de B3 

Jordi, Fàtima, Pol, 
Héctor, Elisenda i 
Raimon 

Totes 41 alumnes 

4 de maig Flautada 2019 DIVERSOS Trobada de flautistes Blanca Flautes 230 persones 

5 de maig Aplec de Sant 
Miquel 

Amics de Sant 
Miquel 

Trobada anual a l’Ermita de Sant 
Miquel del Toudell 

Fàtima, Elisenda i 
Blanca 

Coral de pares i 
pianistes 

80 persones 

19 de maig Intercanvi coral ESCOLA PIA 
SABADELL 

Intercanvi de corals d’adults Elsienda Coral d’adults 75 persones 

19 de maig Mostra 
guitarres 

 Mostra de Conjunts de guitarra Rai Conjunts de 
Guitarra 

110 persones 

1 de juny Condert 
Vilasona 

EMM Concert final de curs de Vilasona Blanca, Pol, 
Héctor, Borja, 
Andera, Joel i 
Jordi 

Vilasona 125 persones 

20 de juny Final de curs EMM Concert Final de Curs Tots Totes 450 persones 

 

 


