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 1 CONTEXT

 1.1 Viladecavalls

Viladecavalls  és  un  municipi  del  Vallès 

Occidental,  que  limita  amb  Terrassa,  Vacarisses, 

Ullastrell, Olesa de Montserrat i Abrera.

El  municipi  ha  tingut  un  creixement  de 

població d'una manera força ràpida; als anys 70 comptava amb uns 1000 habitants, i a mitjans dels 90 ja en tenia 

4800. 

Actualment compta amb 7322 habitants, repartits en els diferents nuclis: Casc Antic, la Planassa, Can Tries, 

Sant Miquel de Guanteres, Can Corbera, Can Turu, La Tendera, el Molinot i Can Pepet.
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El patró de Viladecavalls és Sant Martí, i per tant, se celebra la Festa Major d'hivern per aquesta data, l'11 de 

novembre.  La  Festa  Major  d'estiu  és  el  segon cap de setmana de juliol,  i  és  també durant  el  juliol,  quan els 

diferents barris celebren les seves Festes Majors particulars.

A part, durant l'any, a Viladecavalls es celebren altres festivitats i actes com l'11 de setembre, Santa Cecília, 

patrona de la música, cavalcada de Reis, Sant Jordi, espectacles infantils, cicle de concerts i teatre, cinema a la 

fresca...

 1.2 L'Escola de Música

 1.2.1 Història

L'Escola Municipal de Música Pau Casals de Viladecavalls neix l'any 1994 

fruit de la necessitat de tenir, al poble, un extraescolar musical per a tots els nens 

i nenes de l'escola de primària, abans unitària del centre del poble.

L'Ajuntament,  amb  l'Alcalde  Fèlix  Ferrer  al  capdavant,  i  el  Regidor 

d'Ensenyament  Sebastià  Homs  i  la  fundadora  pròpiament  dita  de  l'escola,  Rebeca  Rodríguez,  van  apostar 

ràpidament per cobrir aquesta necessitat i posar en marxa, al Centre Cívic del Casc antic, unes hores setmanals 

d'ensenyament musical basat en el joc, el ritme, la cançó i l'audició. El gener d'aquest any es comença a fer flauta 

dolça i instruments de percussió, sobretot Orff amb els alumnes matriculats, i ja es veuen les ganes de començar a 

ampliar l'oferta amb classes individuals d'instrument. En total comptem amb 12 alumnes d'edats compreses entre 

els 5 i els 8 anys.

És durant aquest any que es comencen a fer audicions instrumentals i presentacions d'instruments perquè 

els alumnes triïn un instrument el curs següent.

El  curs  95-96  es  triplica  el  número  d'alumnes  i  es  fan  2  grups  de  llenguatge musical,  segons  edats  i 

coneixements, i 3 especialitats instrumentals: piano, flauta travessera i clarinet. També aquell mateix any es veu la 

necessitat  de crear  un Equip  Directiu  per  posar  ordre  i  desenvolupar  un  Projecte  Educatiu  seriós,  ambiciós  i 

innovador amb un “Pla d'actuació per a la creació d'una Escola de Música a Viladecavalls”. Aquest pla incloïa la 

edificació d'una nova escola de música al Complex Educatiu que l'Ajuntament estava projectant a l'antiga Masia de 

Can Turu. El  Pla fou redactat pel nou Equip Directiu format en un inici per la Blanca Montoliu i  el  Jordi Ollé, i  

aprovat per l'Alcalde Fèlix Ferrer i el Regidor Sebastià Homs.

Seguint el Pla d'Actuació, es van ampliant les especialitats instrumentals i els cursos de llenguatge musical, 

Cant Coral i Conjunts instrumentals. El curs 97-98 s'amplia amb guitarra, violí i acordió.

Des d'un bon inici, l'escola es va plantejar com a objectiu prioritari el potenciar la música en grup convertint 

les  diverses  formacions en l'eix  al  voltant  del  qual  giraria  tota  la  oferta  educativa,  obrint  l'escola  a  totes  les 

necessitats educatives del infants, joves i adults i planificant un ambiciós projecte de projecció fora de les parets 

de l'escola.
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Paral·lelament a les classes impartides, per tant,  l'Escola sempre ha apostat per les activitats fora d'horari, 

com han sigut concerts de professors, concerts d'alumnes per Nadal, Fi de curs i dates senyalades, Setmana de la 

Música, Audicions familiars i sobretot la participació en la vida festiva del poble. D'aquesta manera, l'Escola ha 

anat arribant a tot el poble i el número d'alumnes s'ha anat incrementant any rere any fins arribar als 200 alumnes 

matriculats aquest curs 2010-11.

L'Escola ha tingut un claustre entre 8 i 13 professors segons el curs i un equip directiu que ha sigut sempre 

el mediador entre l'ajuntament, el claustre i els pares dels alumnes. 

L'oferta instrumental es va anar ampliant fins a tenir, avui en dia, 10 especialitats: piano, guitarra, violí, 

violoncel,  flauta  travessera,  clarinet,  saxo,  trompeta,  trombó i  percussió.  Els  alumnes  poden  començar  a  fer 

música a l'edat de 3 anys i estar a l'escola fins a edat adulta. 

Paral·lelament l'edificació del nou edifici, prop de la Biblioteca Pere Calders i de l'Escola de primària Rosella 

on s'hi puguin fer adequadament les classes de música i dotat d'un petit auditori per als concerts familiars que s'hi 

fan durant el curs, va agafant forma i el 2006 s'inicia el procés de trasllat.

La  nova  escola,  ubicada  a  la  Plaça  del  Coronel 

Busquets, s'inaugura l'abril del 2007, amb molta il·lusió i 

ganes  de  començar  una  nova  etapa,  i  un  projecte 

curricular més ampli i de més qualitat per a tothom.

 1.2.2 Infraestructures del Centre

 1.2.2.1 Els espais

L'Escola Municipal de Música Pau Casals compta amb un espai 

dins el complex cultural de la Masia de Can Turu, on n'ocupa únicament 

la  planta  baixa,  amb  entrada  independent  per  la  Plaça  Coronel 

Busquets.

Compta  amb 4 aules   per  al 

Llenguatge Musical, 4 aules per a les classes individuals i un auditori per a 

99  persones on assagen  les  formacions del  centre.  També disposa de 2 

despatxos, sala de reunions, secretaria i una aula Annexa Polivalent.

 1.2.2.2 Banc d'Instruments

L'escola disposa d'un Banc d'Instruments que són cedits als alumnes que ho necessiten.
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 1.2.3 Nombre d'alumnat

En el seu disseny l'Escola defineix el seu nombre màxim d'alumnes al 3% 

de  la  població  total  de  Viladecavalls  (segons  criteris  estadístics  catalans  de 

població escolaritzada en centre musicals). Això és, des del 2006,  219 alumnes 

com a màxim.

Els  alumnes  hauran  de  repartir-se  de  forma  que  cap  especialitat 

instrumental  no superi  el  15%  del  total  d'alumnes  matriculats  a  l'assignatura 

Instrument.  Això  pretén  dotar  les  formacions  del  Centre  dels  alumnes 

suficients.

 1.3 Context Educatiu

 1.3.1 El marc Normatiu

La Normativa referida als ensenyaments musicals per la qual es regeix aquest Centre és la pròpia dels 

Centre de Formació Musical de Catalunya:

• Llei Orgànica General del Sistema Eductaiu 1/1990 (LOGSE)

• Llei Orgànica d'Educació 2/2001 (LOE)

• Decret 179/1993, de 27 de juliol pel qual es regulen les escoles de música i de dansa.

• Decret  322/1993,  de  24  de  novembre  pel  qual  s'estableix  l'ordenació  curricular  del  Grau 

Elemental dels ensenyaments musicals

 1.3.2 Els Centres Educatius de la ciutat

Viladecavalls  compta amb una població en edat d'escolarització que reparteix,  aproximadament,  de la 

següent manera:

Educació Infantil: 407 alumnes

Educació Primària: 575 alumnes

Educació Secundària: 515 alumnes

Batxillerat: 120 alumnes

Cal destacar el fet que fins fa poc temps Viladecavalls acollia en els seu institut alumnes de poblacions 

veïnes que no disposaven d'institut.
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Aquests alumnes es reparteixen entre 3 centres d'educació Infantil, 2 de Primària i 1 Institut. L'Escola de 

Música ha establert des de bon començament diversos vincles amb aquests centres i les direccions dels centres 

estan en permanent contacte per tal d'establir relacions entre tots els centres públics del poble.

 2 TRETS D'IDENTITAT

 2.1 Valors

L'Escola Municipal de música Pau Casals de Viladecavalls està al servei de la població i rodalies, catalana en 

la  seva  identitat  de  país,  amb  respecte  a  les  diferents  creences  i  democràtica  en  la  participació  de  tot  el 

professorat i membres de la comunitat educativa. El pluralisme i l'essència dels valors democràtics queden definits 

com a valors fundacionals de l'Escola i es reflexen de la següent manera:

• Acceptació i respecte de la pluralitat cultural musical com a element enriquidor de les cultures.

• Formació de l'esperit crític a través del coneixement d'aquesta pluralitat.

• Solidaritat  en  l'exercici  de  la  música  en  contraposició  a  l'individualisme,  potenciant  les 

activitats en grup i el compartir.

• Cultiu dels valors democràtics en l'exercici de la música.

També, de forma més concreta, es pren el valor del respecte a la diferència com a element indispensable 

en el procés d'aprenentatge. Això es concreta en l'esforç d'integració de l'AULA ADAPTADA (per a nens amb 

qualsevol discapacitat psíquica o física) en totes les activitats del centre.

 2.2 Llengua

La  llengua  vehicular  del  centre  és  la  llengua  catalana.  Tots  els  professors  tindran  l'obligatorietat 

d'entendre-la i parlar-la en la seva tasca educativa.

La documentació acadèmica, informes, circulars, anuncis i documents interns seran igualment en català.

 2.3 Línia metodològica

El  nucli  que  marca  la  línia  metodològica  del  centre  són  les  diverses  formacions,  tant  vocals  com 

instrumentals.  Totes  les  activitats  d'aprenentatge que es  duen a  terme conflueixen de forma  pràctica  en  les 

diverses  activitats  de  totes  les  formacions  convertint-se  aquestes  en  el 

centre de tot projecte. 

Això  no  va  en  detriment  de  l'ensenyament  individual  a  cada 

alumne, ja que l'Escola de Música parteix d'un ensenyament basat en el 

constructivisme  i  treball  d'equip  entre  els  professors  de  les  diferents 

especialitats,  així  com  la  participació  social  en  l'entorn  com  a  part 

fonamental de l'aprenentatge i avaluació dels objectius.
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Es fa un seguiment tutorial indispensable per aquest procés d'ensenyament-aprenentatge i es deixa 

llibertat a cada professor per aplicar les metodologies i didàctiques que cregui convenients a la seva aula.

Es fan durant el curs Aules Obertes i Concerts Familiars on hi assisteixen els pares i familiars dels alumnes i, 

on  es  poden  comentar,  d'una  manera  més  integradora  tots  els  aspectes  referents  a  l'aprenentatge  d'aquell 

alumne, i permetre, així, una línia metodològica més adaptada a cada individu.

 2.4 Tipus de gestió

La gestió del centre està orientada a facilitar la funció pedagògica del professorat i el treball en equip, amb 

l'objectiu de dirigir coherentment el procés d'ensenyament tenint en compte que els objectius es volen sempre 

comuns. L'especificitat del centre fa que sigui indispensable un gran nivell de comunicació entre tot el claustre.

El màxim responsable de la gestió és l'equip directiu. Cada professor té unes funcions específiques de les 

quals va informant als claustres o als òrgans corresponents. Es fan claustres setmanals, cada setmana centrat en 

una àrea determinada: llenguatges, instruments, conjunts instrumentals i un claustre general al mes.

La gestió ha de ser transparent i fer actes de totes les decisions preses en els claustres, les quals estaran a 

disposició de qualsevol membre de la comunitat educativa.

 2.5 Professorat

El professorat de l'Escola ha de saber treballar en equip, amb 

un alt grau de comunicació entre ells. El professorat, a la vegada, ha 

de  ser  capaç  d'atendre  la  diversitat  d'alumnat  i  de  dominar  els 

mecanismes d'ensenyament-aprenentatge de la seva matèria. Ha de 

ser  obert  al  diàleg,  resoldre  els  conflictes  utilitzant  el  diàleg  i  la 

mediació com a formes habituals i a acceptar les decisions col·lectives; 

renovar-se pedagògicament i  tenir  una formació permanent,  i  estar 

obert al treball interdisciplinari i cooperatiu. 

 2.6 Relacions escola-entorn

L'Escola  potenciarà  les  relacions  amb  els  altres  centre 

educatius del poble, organitzant regularment activitats conjuntes.

També es potenciaran les relacions de l'escola amb la vida 

pròpia  d'un  poble,  participant  en  fires,  festes  i  celebracions 

diverses  i  els  intercanvis  amb  altres  centres,  nacionals  o 

estrangers.

Tot això quedarà recollit cada any en el Pla Anual de Centre.
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 2.7 Educació per la diversitat

A  l'Escola  no  es  discriminarà  ningú  per  raons  racials,  ideològiques,  religioses,  culturals,  físiques  o 

intel·lectuals.  Aquest respecte es transmetrà a tots els  alumnes amb tots els  mitjans que estiguin dins de les 

nostres possibilitats.

L'Escola estableix per a alumnes amb necessitats específiques per discapacitat física o psíquica, una Aula 

Adaptada amb un Currículums Adaptats on s'atenen aquestes necessitats de forma individual però es potenciarà 

sempre que sigui possible la integració de tots els alumnes en un sol projecte.

 3 OBJECTIUS

L'Escola  Municipal  de Música  Pau Casals  de Viladecavalls  és  un centre  d'ensenyament musical  que es 

planteja com a objectius la formació artística, l'experiència personal i social en la música, i que opta per un procés 

formatiu  global.  Al  mateix  temps,  el  centre  opta  per  un  model  d'ensenyament  integrador,  amb  igualtat 

d'oportunitats de formació, tot respectant la diversitat.

Tot  i  partir  d'uns  objectius  generals  establerts,  l'Escola  s'adapta  a  l'alumnat  de  tal  manera  que  sigui 

possible  assolir-los  per  camins  i  durada diversos.  El  compromís  de  col·laboració  de la  família  amb  l'equip  de 

mestres és indispensable i només així s'aconseguirà un procés formatiu efectiu i coherent. 

A la vegada es donen les oportunitats necessàries perquè aquells alumnes que pretenguin seguir el Grau 

Professional en un Conservatori puguin fer-ho sense cap problema. Per assolir-ho es desenvolupen els següents 

objectius.

 3.1 En l'àmbit pedagògic

• Fomentar el respecte entre tots els membres de l'escola.

• Fomentar l'aspecte social de la música com a element integrador i de relació.

• Despertar la curiositat i l'esperit crític en l'alumne.

• Desenvolupar mitjançant un PCC els objectius, continguts, procediments, valors i normes 

suficients per tal de poder adquirir els coneixements intel·lectuals, tècnics i d'expressivitat 

de cada nivell i cada necessitat.

• Fomentar la creativitat.

• Capacitar l'alumne per afrontar-se amb naturalitat al públic.

 3.2 En l'àmbit de la gestió

• Fomentar el diàleg i la participació entre el professorat.

• Propiciar la comunicació entre les famílies i l'equip docent del centre.
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• Generar les condicions idònies de treball en tots els àmbits.

• Vetllar perquè l'escola tingui un paper referencial dins la vida cultural i musical del poble.

 3.3 En l'àmbit humà

• Establir el respecte com a eix de tota activitat a través del RRI.

• Facilitar l'accés al estudis musicals a tothom.

• Promocionar i facilitar les iniciatives del professorat.

• Estimular i facilitar les iniciatives de l'alumnat.

 4 ESTRUCTURA ORGANITZATIVA

 4.1 Consell Escolar

És l'òrgan màxim de participació de la comunitat educativa en el govern del centre. La seva composició ve 

regulada per la legislació vigent.

 4.2 Equip Directiu

 4.2.1 Director/a

Correspon al Director/a el comandament i responsabilitat general de les activitats de l'escola; vetllarà per la 

coordinació de la gestió del centre, el compliment de les normes vigents i l'adequació de totes les activitats al 
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Projecte Educatiu i a la Programació Anual de Centre. Les seves competències i elecció venen determinades per la 

normativa que a tal efecte dictin les administracions competents i recollides al Reglament de Règim Intern.

 4.2.2 Cap d'Estudis

És designat pel Director/a. Correspon al/la Cap d'Estudis la planificació, el seguiment i l'avaluació interna de 

les  activitats  del  centre,  la  seva  organització  i  coordinació,  sota  el  comandament  del  Director/a.  Les  seves 

competències i funcions específiques estan determinades per la normativa vigent.

 4.2.3 Secretari/a

És designat/ada pel Director. Li correspon dur a terme la gestió de l'activitat econòmica i administrativa del 

centre,  sota  el  comandament  del  Director/a  i  exercir  per  delegació  d'aquest/a  la  prefectura  del  personal 

administratiu  i  servei  adscrit  a  l'escola.  Les  seves  funcions específiques estan determinades  per  la  normativa 

vigent.

 4.3 Claustre de professors

Seguint  els  principis  democràtics del  centre,  el  claustre és  el  lloc on es  programen totes les  activitats 

anualment, on es prenen totes les decisions i on s'estableixen les pautes pel bon funcionament del dia a dia. En el 

claustre hi participen tots els professors de l'escola i l'equip directiu. Les decisions dels claustre, sempre que no 

contradiguin aquest PEC, seran ratificades per l'equip directiu.

 4.4 Departaments

El  claustre  de  professors  s'organitzarà  en  departaments  que  mensualment  analitzaran,  avaluaran  i 

aportaran  canvis  o  millores  en  el  que  estableix  el  PAC,  entenent  l'educació  com  una  activitat  dinàmica  que 

necessita una constant adaptació per tal de ser més eficaç. Aquests possibles canvis seran presentats al claustre 

que en decidirà la seva aplicació.

També és en les reunions de departament on s'organitzen totes les activitats programades al PAC per tal 

de dur-les a terme amb eficàcia. Les reunions de departament seran dirigides pel Cap d'Estudis.

Hi ha 3 departaments:

• Instrument: compost per tots els professors d'Instrument.

• Llenguatges:  compost per tots els professors de Llenguatge Musical i Aula Adaptada.

• Conjunts: compost per tots els directors de formacions i Aula Adaptada.

 4.5 Tutors

Cada professor  d'Instrument serà  el  tutor  dels  seus alumnes.  Ha de vetllar  perquè els  alumnes siguin 

atesos de forma eficaç, fent-ne un seguiment acadèmic actiu i personal. També han d'assegurar-se que els pares 

estiguin informats del procés d'aprenentatge del seu fill i de totes les activitats en les què el seu fill participa al 

9 - PEC – EMM PAUCASALS DE VILADECAVALLS - 9



centre.

 4.6 Personal Administratiu

El  centre  disposarà  com  a  mínim  d'una  persona  encarregada  de  la  gestió  administrativa,  acadèmica, 

econòmica i de manteniment del centre. Les seves funcions estan en el RRI.

 5 ESTRUCTURA CURRICULAR

 5.1              Disseny

L'EMM Pau Casals de Viladecavalls és un Escola de Música de titularitat municipal i  de caràcter públic, 

depenent de l'Ajuntament de Viladecavalls.

El seu finançament, en l'actualitat, és compartit entre els usuaris i l'Ajuntament de Viladecavalls en una 

proporció aproximada de 33% - 66%. És, però, voluntat de l'Ajuntament que la Generalitat de Catalunya participi del 

seu finançament.

L'Escola ofereix les següents línies d'ensenyament 

• Bàsica en 3 nivells, 1 sol programa.

◦ Nivell Inicial: alumnes des dels 3 anys (P3) fins als 7 anys (1r de Primària) – 2 línies

◦ Nivell Bàsic

▪ Primer i Segon: alumnes des dels 7 anys (2n Primària)  – 2 línies

▪ Tercer i Quart: alumnes des dels 9 anys (4t Primària) – 1 línia

◦ Nivell Avançat: des dels 12 anys (1r d'ESO) – 1 línia

• Aula Adaptada, Currículums Adaptats

◦ Per a nens i nenes amb algun tipus de discapacitat

• Adults

◦ Diversos cursos i tallers per alumnes majors de 16 anys

En finalitzar el Nivell Bàsic, si l'alumne supera un Prova de Pas de Grau, l'Ajuntament expedeix un Certificat 

d'Estudis sense validesa legal, tal com estableix el Decret 179/1993.

 5.2 Estructura Curricular

NIVELL INICIAL

Edat Curs Assignatura

P3 CAPSA DE MÚSICA Sensibilització musical En grup

P4 PICAROLS Sensibilització musical En grup

P5 CASCAVELLS Sensibilització musical En grup

1r Primària INICIAL I Llenguatge Musical En grup

10 - PEC – EMM PAUCASALS DE VILADECAVALLS - 10



NIVELL BÀSIC

Edat Curs Assignatura

2n Primària INICIAL II
Llenguatge Musical En grup

Instrument Individual 30'

3r Primària 
4t Primària

BÀSIC 1 BÀSIC 2

Llenguatge Musical En grup

Instrument Individual 30'

Taller En grup

Musiquem En grup

5è Primària
6è Primària

BÀSIC 3iBÀSIC 4

Llenguatge Musical+ Repertorista En grup

Instrument Individuals 45'

Cant Coral En grup

Conjunt, Piano 4 i Orquestra Guitarres En grup

NIVELL AVANÇAT

Edat Curs Assignatura

1r ESO
fins 4t ESO

AVANÇAT1, 2, 3 i 4

Llenguatge Musical+ Repertorista En grup

Instrument Individual 1h

Conjunt, Combo,Orquestra Guitarres En grup

ADULTS

>16 ADULTS Instrument Individual

Oferta Instrumental

S'ofereixen les següents especialitats instrumentals:

• Clarinet

• Flauta travessera

• Guitarra (Elèctrica i Clàssica)

• Percussió i Bateria

• Piano

• Saxo

• Trombó

• Trompeta

• Violí

• Violoncel

 5.3 Formacions Estables
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Tal com s'ha anat explicant en aquest PEC, les formacions són l'eix del projecte educatiu del centre, i es 

vetllarà sempre pel bon funcionament d'aquestes formacions i per la seva difusió. Són les següents:

• Banda Infantil de Viladecavalls

• Cor Infantil de Viladecavalls

• Viladecavalls Ensemble

• Jazz Band

• Orquestra Flautes

• Orquestra Guitarres

• Cor de Joves de Viladecavalls
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