
 

MANUAL DEL TUTOR – NIVELL MITJÀ I GRAU PROFESSIONAL 

Escola de Música i Conservatori de Vic 

Informació necessària pel procés de prematrícula al curs 2019-20 

 

Aquest manual del tutor conté: 

1. Calendari  

Calendari administratiu 

Jornades verdes i audicions de seguiment 

Reunions informatives 

Confecció d’horaris 

2. Projecte curricular de Nivell Mitjà 

Descripció de cada programa de Nivell Mitjà 

Taules curriculars de Grau Professional 

Descripció de les assignatures optatives 

L’assessorament del tutor a tots els seus alumnes és imprescindible per a la preparació del curs 2019-20.  

 

 



 

1. Calendari 

Calendari administratiu 

• Preinscripció. Del 9 de març al 9 d’abril. 

o Nous alumnes Nivell Mitjà: inscripció telemàtica a través de Gwido. Resolució: 31 de maig. 

o Alumnes emvic GP i NM: confirmació de plaça a través d’un formulari que han rebut per correu electrònic. La 

secretaria acadèmica notificarà als tutors si tenen algun alumne que no continuarà el proper curs.  

o Previsió d’aula del 22 al 31 maig amb formulari. 

• Prematrícula. De l’1 al 15 de juny. Formulari 

o Itineraris, lliure elecció, optatives, canvi de professor, canvi d’instrument... 

o Entrega d’horaris (excepte instrument, cambra i combo) 1 juny 

o Resolució prematrícula: 1 juliol 

o Horaris cambra i combo: 4 juliol 

o Horaris d’instrument: 12 de juliol 

• Matrícula.  

o Nous alumnes GP i NM. Del 17 al 28 juny. Secretaria emvic. 

o Alumnes emvic. 17 juliol, cobrament automàtic de la matrícula.  

• Proves d’accés al conservatori 

o 22 de maig prova escrita 

o Del 23 al 12 de juny proves d’instrument (consulteu la web).  

 

Jornades verdes i audicions de seguiment  

• Jornades verdes de maig. 14 al 16 de maig 

o 6è de GP 

o S’anul·len totes les classes excepte: 

▪ CoNeix i Sensibilització 

▪ Llenguatge musical en horari escolar 



▪ Preparació per la prova d’accés 

▪ Llenguatge musical de GP (exc 6è) 

▪ Es restituirà la classe d’instrument dels alumnes que faran la Prova d’accés 

• Jornades verdes de juny. 4 al 6 juny 

o De 1r a 5è de GP i alumnes de 2n i 4rt de Nivell Mitjà.  

o S’anul·len totes les classes excepte: 

▪ Llenguatge musical en horari escolar 

 

Reunions informatives 

• Disseny curricular per famílies de 4rt, 5è i 6è NE. 6 maig 20.00h  

• Accés al conservatori. 8 juliol. 20.00h 

 

Confecció d’horaris 

Per tal d’un bon funcionament, la jerarquia en la confecció dels horaris serà aquesta:  

1. Llenguatge musical (en GRUP I OBLIGATORI A TOTS ELS CURSOS). 

2. Cant coral (en GRUP I OBLIGATORI A 3R I 4RT DE NIVELL ELEMENTAL).  

3. Optatives (en GRUP). 

3. Lliure elecció troncal (en GRUP). 

4. Instrument o PRIG (INDIVIDUAL O PETIT GRUP). 

5. Lliure elecció segona opció (si s’escau) (NO OBLIGATORI). 

6. Altres assignatures (NO OBLIGATORI). 

 



Projecte curricular de Nivell Mitjà 

 

Després del Nivell Elemental, els alumnes poden: 

 

a) Cursar assignatures  del Nivell Mitjà.  

b) Cursar un pack d’assignatures, donant continuïtat a la troncalitat del Nivell Elemental. Vegeu els packs a continuació.  

c) Cursar tallers intensius iMúsica de 8 sessions de durada. L’oferta educativa del programa iMúsica surt publicada al juliol a la 

web. Aquests tallers intensius poden ser combinables amb una de les altres opcions.  

 

PACKS DE NIVELL MITJÀ 

Els alumnes que cursin una de les quatre propostes de suma d’assignatures següents, comptaran amb un ajustament del preu 

de la quota mensual. Aquests packs responen a la continuïtat troncal establerta al Nivell Elemental, la qual es vol potenciar al 

Nivell Mitjà. 

Els tres preus d’aquestes assignatures  es corresponen bastant a les quotes de conservatori de cada cicle. Podeu consultar la 

llista completa de quotes al web de l’emvic/preus. 

 

1. BÀSIC 3 ASSIGNATURES’.   

✓ Instrument 30’ 

✓ Llenguatge musical 

✓ Cor, Orquestra o Banda 

 

2. APROFUNDIMENT 3 ASSIGNATURES. 



✓ Instrment 45’ 

✓ Llenguatge musical 

✓ Cor, Orquestra o Banda 

 

3. BÀSIC 4 ASSIGNATURES.  

✓ Instrument 30’ 

✓ Llenguatge musical 

✓ Cor, Orquestra o Banda 

✓ Assignatura lliure 

 

4. APROFUNDIMENT 4 ASSIGNATURES. 

✓ Instrment 45’ 

✓ Llenguatge musical 

✓ Cor, Orquestra o Banda 

✓ Assignatura lliure 

 

iMÚSICA 

Tallers intensius de 8 sessions de durada.  

Poden cursar-los els alumnes de Nivell Mitjà, els de Grau Professionals, i alumnes externs de l’emvic.  

Poden complementar o servir de tastet d’assignatures centrals del Projecte curricular, o d’altres temes que no estan presents 

en aquestes assignatures centrals.  

L’oferta educativa concreta es publica es sol·licita la plaça al juliol.  

 



Assignatures optatives 

 

A partir de les indicacions del tutor, els alumnes poden escollir entre les següents optatives.  

Curs Valor curricular  

1GP 15 h Escollir una optativa amb valor curricular de 30’ (Una optativa d’una hora durant un 

quadrimestre, o una optativa de mitja hora durant tot el curs). 2GP 15 h 

3GP 30 h Escollir optativa/es amb valor curricular de 60’: Una optativa d’una hora durant tot el curs, 

o dues optatives de mitja hora (una per cada quadrimestre) 4GP 30 h 

5GP 60 h Una optativa d’una hora durant tot el curs, o dues optatives de mitja hora (una per cada 

quadrimestre) + Història de la música 

6GP 60 h Una optativa d’una hora durant tot el curs, o dues optatives de mitja hora (una per cada 

quadrimestre) + Formes musicals i anàlisi 

 

Assignatura Professor Cursos Valor 15h Valor 30h 

Cor del conservatori Sebastià Bardolet 1r-2n-3r x x 

Cor de noies del conservatori Sebastià Bardolet 3r-4rt-5è-6e x x 

Cor de nois del conservatori Sebastià Bardolet 4rt-5è-6è x x 

Cor pop Joan Godayol 1r-2n-3r-4rt-5è-6è x x 

Educació corporal Tomàs Gonzalez 3r-4rt-5è-6e  x 

Informàtica musical  -- 3r-4rt  x 

Introducció a la música contemporània M. Oliu 5è-6è  x 

Història de la música Ramon Ferrer 5è  x 

Formes musicals i anàlisi -- 6è  x 

Grans obres de la història de la música Modest Moreno 1r-2n-3r-4rt-5è-6e x x 

Activitats i Concerts (CAC) -- 1r-2n-3r-4rt-5è-6e x  

Anàlisi i entrenament auditiu Josep Baucells 6è  x 

Anàlisi i entrenament auditiu (modern) Marc Vernis 6è  x 

Improvisació (nivells 1 i 2) G. Vernis i P. Cols 1r-2n-3r-4rt-5è-6e  x x 

Ministrers del pont de Queralt Jordi M. Macaya 1r-2n-3r-4rt-5è-6e x x 



Música antiga Miquel Casals 3r-4rt-5è-6è x x 

Piano per no pianistes Marc Vernis 3r-4rt-5è-6è  x 

Introducció al repertori cambrístic -- 1r-2n-3r-4rt x x 

Guitarres d’Acord Q. Abramo i F. 

Gamallo 

1r-2n-3r-4rt-5è-6e 

 

x  

Orquestra de cambra de Vic -- 5è i 6è x x 

Big band Marc Vernis 1r-2n-3r-4rt-5è-6e  x 

Jazz band Guillem Vernis 1r-2n  x 

Banda emvic F. Anglí i O. Codina 1r-2n-3r-4rt-5è-6e  x 

Conjunt de vent F. Anglí 5è i 6è  x 

Conjunt de clarinets N. Arroyo 1r-2n-3r-4rt-5è-6e x x 

Conjunt de saxofons T. Pola 1r-2n-3r-4rt-5è-6e x x 

Conjunt de metalls P. Valls 1r-2n-3r-4rt-5è-6e x x 

Conjunt de flautes travesseres Isabel Moreno 1r-2n-3r-4rt-5è-6e x x 

Conjunt de flautes de bec Miquel Casald 1r-2n-3r-4rt-5è-6e x x 
 

 

CONVALIDACIONS 

Hi ha tres tipus de convalidació:  

 

a) Convalidació d’assignatures optatives de l’ESO.  

És necessari cursar 3 hores lectives setmanals presencials a l’escola de música o conservatori. 

 

b) Convalidació d’assignatures optatives i l’assignatura de Música de l’ESO.  

És necessari cursar 4 hores lectives setmanals presencials a l’escola de música o conservatori. 

 



c) Convalidació d’assignatures optatives del Batxillerat.  

És necessari cursar 3 hores lectives setmanals a l’escola de música o conservatori, i haver fet la prova d’accés al conservatori, 

encara que després no s’hagi cursat el Grau Professional.  

 

Els certificats de convalidació es sol·liciten a secretaria@emvic.cat  a principis de setembre i s’entreguen també a secretaria 

amb un marge de 2 dies hàbils. 

 

mailto:secretaria@emvic.cat

