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1.- DADES GENERALS DE CENTRE 
 

1.1.- Quadre d’indicadors de gestió 
 
1.1.1.- Professors 

 
 Unitat 2018-19 2017-18 2016-17 2015-16 

Professorat jornada 

complerta 

núm. 9 10 10 10 

Professorat a 2/3 
jornada 

núm. 3 3 2 2 

Professorat 1/2 jornada núm. 5 8 3 5 

Professorat temps 

parcial 

núm. 25 15 20 15 

Professorat substitut núm. 6 5 6 11 

Total hores 
lectives/setmanals 

núm. 348’32* 338’75* 328’57* 295’16* 

Ràtio professor/alumne 
d’instrument 

coeficient 0:32h 0:33h 0:32h 0:30h 

Hores llicències 
recuperades 

núm. 224 232 191:45h 117:15h 

Hores guàrdia núm. 89h 96h 102h 87:30h 

 
* sense comptabilitzar hores nadons (6h. setmanals) ni hores de gestió de l’Equip Directiu (36h. setmanals) 
 

 

 

1.1.2.- Alumnat de 5 a 18 anys i majors de 18 anys i prova d’accés 

 
 Ref. 2018-19 2017-18 2016-17 2015-16 

De 5 a 18 anys 
(fins a 01-07-06) 

350 482 479 485 512 

 
Alumnat segons conveni: 

     

alumnat Iniciació 20% 24,18% 21,87% 16,70% 22,6% 

alumnat Bàsic 50% 63,89% 55% 53’60% 63,2% 

alumnat Avançat 30% 12% 23,13% 30,51% 14,9% 

Majors de 18 anys 30 35 31 35 23 

Total alumnes 380 517 518 520 535 

Baixes durant el curs 
(inclosos els que no continuen) 

15% 13,15% 8,9% 23,46% 5’6% 

Alumnat  amb NEE 
(amb diagnòstic o adaptació) 

3% 1,9% 3% 3% 3% 

Total alumnes instrument 75% 77,60% 74,32% 78,07% 80’06% 

Alumnat instrument corda 22% 23,30% 22,02% 23,7% 19’34% 

Alumnat instrument vent 34% 37,12% 35,16% 36,97% 28’71% 



Alumnat instr. polifònics 29% 29,26% 27,24% 27,19% 20,50% 

Alumnat inst. MM i 
percussió 

12% 8,60% 14,08% 8,71% 10’15% 

Alumnat inst. tradicionals 3% 1,72% 1,5% 3,43% 1,36% 

Ratio alumnat instrument 
1/3h 

12% 18,27% 12’74% 
 

12,8% 13,5% 

0,5h 65% 55,87% 63,65€ 67,2% 65,15% 

0,75h 18% 23,49% 19,44% 18,6% 19,25% 

1h 5% 1,04% 4,17% 1,4% 2,2% 

 
 
1.1.3.- Alumnat Prova d’Accés 

 
PROVA D’ACCÉS AL GRAU 

PROFESSIONAL 
Ref. 2018-19 2017-18 2016-17 2015-16 

Inscrits 1r curs 15 13 12 19 15 

Presentats 15 10 12 19 12 

Aprovats/plaça/ 
matriculats 

15 10/9/9 11/10/10 19/18/18 11 

Nota mitjana  llenguatge 7 6,8 7,62 7,71 7,7 

Nota mitjana Instrument 7 7,19 7,43 7,33 7,03 

PROVA D’ACCÉS AL GRAU 

SUPERIOR 

     

Aprovats/plaça/ 
matriculats 

- 2/2/2 - - - 

 

 
1.1.4.- Reunions amb famílies 

 

 Ref. 2018-19 2017-18 2016-17 2015-2016 2014-15 

25 juny 80% 40% 40% 60% 85% 90% 

Octubre noves 
famílies 

80% 60% 60% 60% 85% 80% 

Concert Santa 

Cecília 

100 

persones 

100 

persones 

100 

persones 

60 

persones 

140 

persones 

140 

persones 

Prova d’Accés 80% 80% 84% 82% 86% 75% 

Tria d’instrument 80% 85% 85% 83% 81% 100% 

 
 

 

 



1.1.5.- Promoció oferta curs 2018 – 2019 

 
S’han fet  activitats adreçades a donar a conèixer l’escola: Roda d’instruments per a alumnat 

de secundària, portes obertes, col·laboracions amb centres educatius del barri. 
 

1.1.6.- Evolució alumnat instruments 

 
a) Instruments de corda 

 
 

Lleuger augment respecte a cursos anteriors. Es mantenen les proporcions. 
 

 

b) Instruments vent fusta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lleuger augment respecte a cursos anteriors, mantenint l’equilibri entre instruments. Destaca que 

continuem sense cap alumne de flabiol. 
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c) Instruments vent metall 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lleuger augment respecte a cursos anteriors. Destacar que continuem tenint pocs alumnes de 

bombardí/tuba  

 

 

d) Instruments polifònics 

 

 
 

Lleuger augment respecte a cursos anteriors. En general, es mantenen les proporcions.  
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e) Instruments de música moderna i percussió 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Poca variació respecte a cursos anteriors.Destacar que continuem tenint pocs alum. de baix elèc. 

 

f) Percentatge d’alumnes en relació al’instrument 

 

Instruments Curs 2018-2019 Curs 2017-18 Curs 2016-17 

alumnes % alumnes % alumnes % 

1 Acordió 8 2,02 10 2,64 10 2,49 

2 Arpa 14 3,51 13 3,43 10 2,49 

3 Baix – E 6 1,51 5 1,32 4 1,02 

4 Bateria 10 2,52 9 2,37 07 1,74 

5 Bombardí 1 0,20 0 0 1 0,24 

6 Clarinet 26 6,50 24 6,33 28 6,98 

7 Contrabaix 9 2,1 9 2,37 16 3,99 

8 Fagot 9 2,1 8 2,11 7 1,74 

9 Flabiol i Tamborí 0 0 0 0 0 0 

10 Fl. Bec 6 1,51 7 1,85 8 1,99 

11 Fl. Travessera 26 6,45 27 7,12 30 7,48 

12 Guitarra 30 7,46 25 6,60 28 6,98 

13 Guitarra – E 10 2,52 11 2,90 12 2,99 

14 Oboè 6 1,5 - - - - 

15 Percussió 17 4,21 16 4,22 14 3,49 

16 Piano 53 13,33 51 13,46 55 13,71 

17 Piano Modern 8 2,02 11 2,90 10 2,49 

18 Saxòfon 29 7,30 26 6,86 26 6,48 

19 Tenora 3 0,62 4 1,06 3 0,74 

20 Tible 3 0,62 3 0,79 4 1,02 

21 Trombó 14 3,1 11 2,90 12 2,99 

22 Trompa 8 2,02 8 2,11 10 2,49 

23 Trompeta 24 6,05 19 5,01 18 4,48 

24 Tuba 1 0,23 3 0,79 2 0,49 

25 Veu 5 0,12 - - - - 

26 Viola 17 4,23 15 3,96 18 4,48 

27 Violí 46 11,52 45 11,87 45 11,22 

28 Violoncel 19 4,73 19 5,01 23 5,73 

TOTAL 408 100 379 100 401 100 
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1.1.7.- Alumnat dels Tallers de Música per Nadons 

 
 Ref. 2018-2019 

Ballmanetes 
(trimestral) 

36 31 

Arri, arri, tatanet 
(trimestral) 

36 32 

Salta miralta 
(trimestral) 

72 32 

Sol, solet 
(quadrimestral) 

24 20 

Virolet 
(quadrimestral) 

24 21 

TOTAL alumnes 192 136 

 
S’han ofert 6 tallers de música per infants de 3 mesos a 4 anys.  

Els tallers “Ballmanetes”, “Salta miralta” i “Arri,arri, tatanet” s’han dut a terme 

trimestralment, mentre que el de “Sol Solet” i “Virolet” quadrimestralment, tal i com està 

previst. 

Un dels dos grups del “Salta miralta” de tardor i d’hivern, no es va fer per falta d’alumnat. 

 
*No tenim comparativa, ja que és el primer curs que ho comptabilitzem. 

 
1.1.8.- Inscripció ciutadana 

 
 2019-20 2018-19 2017-18 2016-2017 

Oferta 
 

125 127 128 110 

Demanda places oferta 
 

303 266 - - 

Demanda llista d’espera 177 238 - - 

Demanda total 285 361 280 243 

 

El procés de preinscripció i matrícula es regula per una resolució específica que estableix el 

procediment d’admissió d’alumnes a les escoles de música municipals, la creació de 

comissions de matriculació i el calendari d’execució, amb l’objectiu de garantir la igualtat 

d’oportunitats i transparència del procés. El procés de sol·licitud de plaça es realitza online. 

Tot el procés s’ha realitzat sense incidències. 

 

Inscripció ciutadana per franja d’edat 

 
Alumnat 2019-20 2018-19 

5 anys  109 90 

6-8 anys  96 146 

9-11 anys  44 61 

ESO  21 48 

Joves  5 4 

Adults  10 12 

Total demanda 285 361 

 

 

 

 

 

 



 

1.1.9 Lloguer d’espais* 

 

 Set 2018-Jul-2019 
 

Espais Aula 17 Aula 19 Auditori 

Nombre d’activitats 1 2 2 

 
Dates 

30/10/18 
16/12/18 
15/06/18 

16/10/18 
15/06/18 

Hores totals 2 5 6 

 

Persona o entitat que lloga 
l’espai 

Enric Carol 
Suades 

Oxana 
Voloshyna 

Agrupació Cor 
Madrigal 

 
Maria Rosa 

Arguedas Rateau 

Import total 687,28€* 

 
*Les cessions d’espais es facturen mitjançant l’IMEB, i no hi ha cap retorn a  

l’EMM Eixample. 
 

  



2.- AVALUACIÓ DELS CONCERTS 

 

 

2.1 Llistat de totes les activitats i concerts 

 

Organització interna Organització externa Trobades i intercanvis 

 

Valoració positiva Necessita millores Millor no repetir 

 

Data Alumnat/ 
Agrupació 

Lloc Temàtica Cicle Valoració 

OCTUBRE      

Dx 24 Alumnat de 
polifònics 

EMME 
Auditori 

9è cicle de concerts 
polifònics 

3r i 4rt 
joves 

 

NOVEBMRE      

Setmana 19 

al 23 

Tots EMME Jornades musicals Tots  

Dx 21 Concert 

professors 
amb 

espectacle de 
màgia 
Mostra 
Concert de 
Nadal 

EMME Concert inaugural (Sta. 

Cecília) 

3r i 4t  

Dj 22  Pares i nens 
majors de 9 

anys 

Aula 19 EMME Jornades Musicals 
Portes Obertes 

Moviment i Instrument 

3r i4rt   

DESEBMRE      

Dll 17 Bencordats, 
Cor 

Crescendo i 
Baloo 

EMME Concert de Nadal 3r i 4rt  

Setmana 17 
al 21 

Alumnat 
d’agrupacions 

EMME Concerts d’agrupacions Tots  

GENER      

Dm 22 Percussió 
llatina 

Arpes 
Big band 
Acordions 

Palau de la 
Música 

Concert cel·lebració 25è 
Aniversari Escoles de 

Música 

4rt  

FEBRER      

Dll 4 al dv 8 Alumnat 
d’instrument 

EMME Concerts d’aula Tots  

Dj 7 Alumnat de 

guitarra 

EMME Masterclass del 

guitarrista Nicolás 

3r i 4rt  



Guillen Acevedo 

Dv 8 Formacions 
de cambra 

Centre de dia 
M.A. Capmany 

Concert extern 4rt  

MARÇ      

Dj 7 Concert de 
l’escola de 
Kent 
(Anglaterra) i 
Cor Teensoul 

EMME Intercanvi 4rt  

Dm 12 i Dx 
13   

Alumnat 
Piano 

Petit Palau Audicions 
Eliminatòries 

3r, 4rt i 
joves 

 

Dss 16 Alumnat 
d’arpa 

EMME Trobada d’arpistes a 
Sta Perpètua de M. 

Tots  

Dll 18 Alumnat de 
polifònics 

EMME 
Auditori 

9è cicle de concerts 
polifònics 

3r i 4rt 
joves 

 

Dx 20 Tallers i 
presentació 
de la pràctica 
(Big Band) 

EMME Escoles FASIA i ALEXIA 
 

4rt  

Dj 21 Alumnat 
polifònics 

Auditori 
EMME 

8è cicle de concerts 
polifònics 

3r i 4rt 
joves 

 

Dv 22 Alumnat de 
piano 

Plaça Reial Presentació monogràfic 
SGAE 
Maria Canals 

3r i 4rt  

Dss 23 Alumnat de 
piano 

Passeig de 
gràcia 

Maria Canals 3r i 4rt  

Dll 25 Alumnat de 
piano 

EMME Presentació monogràfic 
SGAE 
Maria Canals 

3r i 4rt  

Dll 25 Alumnat de 
piano 

Petit Palau Audicions eliminatòries 3r i 4rt  

Dm 26 Alumnat de 
piano 

Petit palau Audicions eliminatòries 3r i 4rt  

Dx 27 Tallers i 
presentació 
de la pràctica 

(Big Band) 

EMME EscolesFASIA i ALEXIA 
 

4rt  

D. 29 Alumnat de 

piano 

Biblioteca Bonne 

Maison 

Maria Canals 3r i 4rt  

ABRIL      

Dss 6 Alumnat de 
clarinet 

Maçanet de la 
Selva 

Trobada de clarinets Tots  

Dss 6 Alumnat de 
violoncel 

EMME Trobada de violoncels Tots  

Setmana 8- Tots EMME Jornades Musicals Tots  



12 

Dll 8 a Dj 11  100 alumnes EMME Projecte 
Roda d’instruments 
Fructuós Gelabert 
La Sedeta 
Escola Univers 

Alumnat 
extern 
de 6è 
de 
primària 

 

Dll 8 Alumnat 1r i 
2n cicle 

EMME Música encantada 1r i 2n  

Dm9 12 alumnes Escola LEXIA Tallers i presentació de 
la pràctica 

  

Dx 10 Alumnat de 

1r i 2n cicle, 
Bandes i 

Orquestres 

EMME Electromàgic Tots  

Dj 11 abril Pares i nens 
majors de 9 

anys 

Aula 19 EMME Jornades Musicals 
Portes Obertes 

Moviment i Veu 

3r i 4rt 
cicle  

 

Dm 30 Aswingats EMME Concert mostra portes 

obertes 

  

Dss 27 Alumnes de 

clarinet 

Llar Pare Vidal Concert extern   

Dll 29 Concert 

Professorat 
Escola 
Bressol 

E. B. Casa dels 

nens 

Concert pedagògic   

MAIG      

Dx 1 Cor Teensoul Església de 

Cubelles 

Trobada de cors a 

Cubelles 

4rt  

Dj 2 Concert 

Professorat 
Escola 
Bressol El 

Roure 

Escola Bressol El 

Roure 

Concert Pedagògic   

Dss 4 Combo Latin 
rumba 

EMME Festa Major S. Família 4rt  

Dll 6 Alumnat de 
polifònics 

EMME 
Auditori 

9è cicle de concerts 
polifònics 

3r i 4rt 
joves 

 

Dm 7 Alumnat de 
guitarra 

EMME Auditori Trobada de guitarres 3r i 4rt  

Dx 8 Concert 
Professorat 
Escola 

Bressol 
Caspolino 

Escola Bressol 
Caspolino 

Concert Pedagògic   

Dj 9 Concert 
Professorat 
Escola 

Bressol La 

Escola Bressol 
La Fontana 

Concert Pedagògic   



Fontana 

Dm 14 Alumnat 
Prova d’Accés 

EMME 
Auditori 

9è cocle Concerts 
Polifònics 

4rt  

Dx 22 Escoles 
primària Pau 
Casals -
Gràcia 

EMME Projecte de 
col·laboració amb 
centres educatius de 
l’entorn 

  

Dx 29 Escoles 
primària Pau 
Casals -
Gràcia 

EMME Projecte de 
col·laboració amb 
centres educatius de 
l’entorn 

  

Dj 30 Concert 
Professorat 

Escola 
Bressol 
Patufet + 
Alumnat 
Tallers 
Nadons 

EMME Concert Pedagògic   

Setmana del 
27 al 31 

Alumnat de 
l’escola 

EMME Concert per cicles 3r i 4rt  

JUNY      

Dx 5 i Dj 6 EnsEBMle 
vocal 
Percussió 
llatina 
Combo latin 

rumba 

Mercat de les 
flors 

Tot Dansa 2019 4rt  

Dj 6 juny Cambra 

Àfrica 
Escolars de 
5è i 6è 
primària 
escoles barri 
400 alumnes 

Pati La Sedeta Les escoles canten   

Dx 12 Bandes 
Olodum i 
Ventsonats 

Parc de la 
Ciutadella 

Cicle Músca als parcs 3r i 4rt  

Setmana del 
17 al 21 

Alumnat 
d’agrupacions 

EMME Setmana de concerts 
d’agrupacions 

3r i 4rt  

Dx 19 Agrupacions 
de l’EMME 

Plaça de La 
Sedeta 

Concert final de curs 
“Música i Màgia” 

3r i 4rt 
cicle 

 

Dj 20 5 combos Jardins de Can 
Fargues 

1ª Trobada de combos 
a l’EMM Can Fargues 

4rt  

Dv 21 Trio de 
clarinets 

Hotel Buenos 
Aires 
Vallvidrera 

Concert extern   

Dm 25 a Dv 
28 

Alumnat 
d’arpa 

EMME 26è curs d’estiu 
“Nino Rota” 

  



2.2.- Valoració de les grans activitats i concerts d’organització interna 
 

Setmana de Jornades musicals i  

concert de Sta. Cecília del 18 al 22 de novEBMre de 2018 

 

Organitza:  Coordinador Cultural (C.C.)  Equip de Gestió (E.G.) i Claustre de 

Professors (C.P.) 

Responsables:  C.C. E.G. i C.P. 

Descripció de l’activitat: Es fan avaluacions puntuals i es barregen els 

departaments.Presentació dels principals projectes del curs: projecte “Música i 

màgia”; espectacle de màgia a càrrec del Mag Txema;participació de diferents 

ensEBMles de professors. 

Observacions: L’espectacle va ser  molt interessant i va crear una gran 

expectació sobretot en els més petits. 

Proposta de millora: Més implicació per part del professorat en les tasques 

organitzatives.Cal continuar debatent l’eficiència de barrejar els departaments. 

Valoració: Molt positiva. 

 

 

 

 

Setmana de Concerts d’agrupacions 1r quadrimestre del 16 al 20  de 

desEBMre de 2018 EMME i concert de Nadal a l’EMME 

 

Organitza: C.C. 

Alumnat:  Alumnat d’agrupacions de  3r i  4rt cicle, joves i adults 

.Responsables: C.C. i caps d’agrupacions. 

Descripció de l’activitat: Concerts d’agrupacions del 1r quadrimestre repartits en 

diferents sessions entre la sala d'audicions i l’aula 19. 

Concert de Nadal: S’interpreta “El conte de Nadal “(Ch. Dickens). Hi participen 

l’Orquestra Bencordats, Cors Crescendo i Baloo. 

Observacions:Aquest curs no hem pogut disposar de la sala d’audicions del 

CMMB i a l’escola estàvem una mica estrets. 

Proposta de millora: Més implicació per part del professorat en les tasques 

organitzatives. 

Valoració: Molt positiva. 

 

 

 

 

Setmana de Concerts d’aula 1r quadrimestre del 3 al 7 de febrer de 

2019EMME  

 

Organitza:  C.C. 

Alumnat:  Tots els Cicles 

Responsables:  Cada tutor de la seva audició. 

Descripció de l’activitat:  Concert d’aula del 1r quadrimestre. Mostra del que 

s’ha treballat fins el moment. Agrupats per tutors - instruments.  

Observacions:  Les audicions es van dur a terme sense incidències a destacar. 

Proposta de millora: Cal seguir insistint en que els pares respectin les diferents 

intervencions i que no marxin abans d’acabar el concert. Cal respectar per part del 

professorat que la durada de les audicions s’ajustin als horaris establerts. 

Valoració: Molt positiva. 

 

 

 

 



 

Setmana d’avaluacions i activitats del 30 i 31 de març i 1,2 i 3 d’abril de 

2019 EMME 

 

Organitza: C.C. 

Alumnat:  Tots 

Responsables:   C.C. E.G. i C.P. 

Descripció de l’activitat: Sessions d’avaluació de l’alumnat repartits per 

departaments.També hi ha activitats pensades per cada cicle. 

Proposta de millora: 

Valoració: Molt positiva. 

 

 

Setmana de Concerts d’instrumentistes per cicles del 25 al 29de maig de 

2019 EMME  

 

Organitza: C.C. 

Alumnat:  Tots els Cicles 

Responsables: C.C. i tutors 

Descripció de l’activitat: Concerts d’instrumentistes agrupats per cicles. 

Observacions: El fet de que els alumnes toquin 2 o 3 peces fa que els torns de 

concert es facin molt llargs. 

Proposta de millora: Conscienciar als professors d’ajustar el repertori dels 

alumnes i animar-los que facin més concerts en altres dates. 

Valoració: Molt positiva. 

 

Setmana Concerts d’agrupacions del 2n quadrimestre del 15 al 19 de juny 

de 2019 EMME i Concert Final de curs al pati de La Sedeta 

 

Organitza: C.C. 

Alumnat: Alumnes de diferents agrupacions.   

Responsables: C.C. i caps d’agrupacions. 

Descripció de l’activitat: Concerts d’agrupacions del 2n quadrimestre repartits en 

diferents sessions a la sala d'audicions de l'escola i el concert de cloenda del curs. 

Observacions:  Van anar molt bé en general, totes les agrupacions han tingut 

temps suficient per fer una bona actuació.  

Concert final de curs:  El concert de final de curs “Música i màgia” ha estat un 

èxit de participació, d’interpretació i de públic. El resultat ha estat molt brillant. Cal 

valorar molt positivament el grau de participació de l’ACAI (Associació Catalana 

d’Aficionats a l’Il·lusionisme) 

Valoració: Molt positiva. 

 

 

Tot Dansa 5 i 6 de juny 

 

Organitza: IMEB 

Alumnat: EnsEBMle de percussió llatina 3, Combo llatí i EnsEBMle vocal 

Responsables:Directora, C.C. i caps d’agrupacions. 

Descripció de l’activitat: Tres agrupacions de l’escola participen en el projecte 

anual Tot Dansa al Mercat de les flors. La coreògrafa Sònia Gómez ha creat una 

coreografia a partir de la música proposada amb la participació d’alumnat de 

diferents instituts. 

Proposta de millora: Ha faltat comunicació entre la coreògrafa i l’escola. En 

general les agrupacions han participat poc en l’espectacle tot i l’estona que han 

hagut de dedicar a assajar. 

Valoració: Positiva. 



ACTIVITATS DE COL·LABORACIÓ AMB CENTRES EDUCATIUS DE 
L’ENTORN 

Calendari de les activitats 
 



Dades de participació de les activitats 
 

 

 

  

Projecte Escola 
Núm. d’alumnes 

Edat 

Professorat 
Implicat 
EMME 

Activitats Dates Espai 

Concert participatiu 
Escoles Bressol 
 

EBM Caspolino 
82 
0-3 anys 

5 2 concerts hall en acabar ball i 
manipulació d’instruments 

21 Març 
 

EBM 
Caspolino 

Concert participatiu 
Escoles Bressol 
 

EBM Fontana 
41 
0-3 anys 

5 2 concerts hall en acabar ball i 
manipulació d’instruments 

19 Març 
 

EBM 
Fontana 

Concert participatiu 
Escoles Bressol 
 

EBM El Roure 
82 
0-3 anys 

5 2 concerts hall en acabar ball i 
manipulació d’instruments 

23 Març 
 

EBM l’Arbret 
de 
l’Eixample 

Concert participatiu 
Escoles Bressol 
 

EBM Casa dels Nens 
82 
0-3 anys 

5 2 concerts hall en acabar ball i 
manipulació d’instruments 

20 abril 
 

EBM Casa 
dels Nens 

Concert participatiu 
Escoles Bressol 
 

EBM Barrufet + 
Participants tallers de 
nadons de l’EMM 
Eixample 
45 
0-3 anys 

6 1 concert a la Sala 
d’Audicions. En acabar ball i 
manipulació d’instruments 

30 maig EMM 
Eixample 

Rumba i folk Escola Pau Casals 
25 + 12 alumnes de 
EMME 
4t primària 

1 1 assaig conjunt 
1 concert conjunt 

22 maig 
29 maig 

EMM 
Eixample 

Roda d’instruments CEIP Fructuós 
Gelabert 
50 
6è de primària 

12 1 Taller pràctic 
2 Roda d’instruments 

25 abril 
26 abril 

EMM 
Eixample 

Roda d’instruments CEIP La Sedeta 
25 
6è de primària 

7 1 Taller pràctic 
1 Roda d’instruments 

23 abril EMM 
Eixample 

Roda d’instruments Escola Univers 
25 
6è de primària 

7 1 Taller pràctic 
1 Roda d’instruments 

27  abril EMM 
Eixample 

Les escoles canten Escoles seminari 
música Gràcia 
400 aprox. + 6 
alumnes de l’EMME 
1r de primària 

4 3 assajos parcials 
1 assaig conjunt 
1 concert conjunt 

20 maig 
6 juny 

CC La Sedeta 

Taller alumnat NEE Escola Fàsia 
12 
ESO 

4 2 Tallers 
1 presentació de la pràctica 

7 març 
21 març 

EMM 
Eixample 

Taller alumnat NEE Escola Lèxia 
12 
ESO 

2 2 Tallers 
1 presentació de la pràctica 

9 abril 
16 abril 

EMM 
Eixample 

Taller Flauta de bec La Sedeta 
25 
6è de primària 

2 8 Tallers de grup de flauta de 
bec 

3r 
trimestre 

Escola La 
Sedeta 

TOTAL 924 65 37   



QUADRES RESUM 
 

 

 

Organitza: Districte i EMM Eixample 

   Alumnat Participant: Tots els infants de l’Escola Bressol 

Responsables: Núria Gibert i Carolina Rius 

Descripció de l’activitat: pel grup de petits vam fer el concert de “Cançons Populars” 

apropant coneixements de les qualitats del so i d’instruments per mig de cançons populars 

infantils. Pel grup de grans vam fer el concert de “Les joguines”: donant a conèixer la inmensa 

relació que té la música amb el mon que ens envolta, en aquest cas el mon dels infants i les 

joguines. Apropant coneixements de les qualitats de so, d’instruments i cançons populars 

infantils i d’autor.  

Valoració: Molt positiu per la participació i objectius aconseguits per part de tots, tant dels 

músics com pels infants i professorat de l’Escola Bressol. 

 

Bressol Eixample, EBM  Casa dels Nens 

 

Organitza: Districte i EMM Eixample 

Alumnat Participant: Tots els infants de l’Escola Bressol 

Responsables: Núria Gibert i Carolina Rius 

Descripció de l’activitat: pel grup de petits vam fer el concert de “Cançons Populars” 

apropant coneixements de les qualitats del so i d’instruments per mig de cançons populars 

infantils. Pel grup de grans vam fer el concert de “Les joguines”: donant a conèixer la inmensa 

relació que té la música amb el mon que ens envolta, en aquest cas el mon dels infants i les 

joguines. Apropant coneixements de les qualitats de so, d’instruments i cançons populars 

infantils i d’autor.  

Valoració: Molt positiu per la participació i objectius aconseguits per part de tots, tant dels  

músics com pels infants i professorat de l’Escola Bressol. 

 

Bressol Gràcia, EBM Caspolino 

 

Organitza: Districte i EMM Eixample 

Alumnat Participant: Tots els infants de l’Escola Bressol 

Responsables: Núria Gibert i Carolina Rius 

Descripció de l’activitat: pel grup de petits vam fer el concert de “Cançons Populars” 

apropant coneixements de les qualitats del so i d’instruments per mig de cançons populars 

infantils. Pel grup de grans vam fer el concert de “Les joguines”: donant a conèixer la inmensa 

relació que té la música amb el mon que ens envolta, enaquest cas el mon dels infants i les 

joguines. Apropant coneixements de les qualitats de so, d’instruments i cançons populars 

infantils i d’autor.  

Valoració: Molt positiu per la participació i objectius aconseguits per part de tots, 

tant dels músics com pels infants i professorat de l’Escola Bressol. 

 

 

Bressol Eixample, EBM El Roure 



Bressol Gràcia, EBM Fontana 

 

Organitza: Districte i EMM Eixample 

Alumnat Participant: Tots els infants de l’Escola Bressol 

Responsables: Núria Gibert i Carolina Rius 

Descripció de l’activitat: pel grup de petits vam fer el concert de “Cançons Populars” 

apropant coneixements de les qualitats del so i d’instruments per mig de cançons populars 

infantils. Pel grup de grans vam fer el concert de “Les joguines”: donant a conèixer la inmensa 

relació que té la música amb el mon que ens envolta, en aquest cas el mon dels infants i les 

joguines. Apropant coneixements de les qualitats de so, d’instruments i de cançons populars 

infantils i d’autor.  

Valoració: Molt positiu per la participació i objectius aconseguits per part de tots, tant dels 

músics com pels infants i professorat de l’Escola Bressol. 

 

Bressol “Barrufets”i participants dels Tallers de Nadons de 

“l’Escola EMM Eixample” 

 

Organitza: EMM Eixample  

Alumnat Participant: Els infants del grup dels grans de l’Escola Bressol “Barrufet”  

i  l’alumnat que en l’edició de primavera ha participat a l’escola en els tallers de 

nadons de “Ballmanetes”, “Arri Tatanet” i “Salta Miralta.” 

Responsables: Núria Gibert i Carolina Rius 

Observacions: el concert el vam fer a la sala d’audicions de la nostra escola “EMM  

Eixample ” disposant en els seients els nens de l’escola “Barrufet”, i a les famílies  

dels tallers al terra davant l’escenari.  

Aquí vam comptar amb la presentació del concert per part de l’Oriol Rigau (ell és el 

responsable de les presentacions dels concerts que l’escola fa obert al barri els dimarts.) 

Descripció de l’activitat: Vam fer el concert de “Cançons Populars” apropant coneixements de 

les qualitats del so i d’instruments per mig de cançons populars infantils.  

Valoració: Molt positiu per la participació i objectius aconseguits per part de tots: músics, 

infants de l’Escola Bressol Barrufet i dels Tallers.  

El fet de canviar de disposició per part de l’escenari ha estat també una experiència  positiva: 

quan fem els concerts a les escoles Bressol els músics no estem dalt d’una tarima, i la nova 

experiència ens portava dubtes per si perdríem  la proximitat amb els infants. Una vegada feta, 

cal dir que és diferent però no distant, i ofereix una altra realitat molt bona per repetir. 

Organitza: EMM Eixample, Centre de recursos Eixample i Gràcia, i Escola Pau Casals - Gràcia 

Alumna Participant: Alumnes de 4rt de primària de l’escola Pau Casals de Gràcia. Total 

d’alumnes 25. Acompanyament per l’EnsEBMle de Rumba i Folk de l’EMM Eixample amb un total 

de 12 alumnes 

Responsables: Adrià Herédia i Assumpció Cornellà 

Descripció de l’activitat: Concert conjunt amb alumnes d’escoles de primària acompanyats 

per l’EnsEBMle de Rumba i Folk de l’Escola. Es van tocar un  total de 4 temes: “Barca cielo y 

ola”( Gato Pérez) , Barcelona (Troba Kung-fú), La rumba de Barcelona ( Gato Pérez), i Gitana 

Hechicera ( Peret). El concert es va fer el  dimecres 29 de maig a l’auditori de l’escola Municipal 

de música de l’Eixample dins l’horari lectiu de 3:45 a 4:30. Van participar un total de 25 nens 

cantant acompanyats pels 12 alumnes que conformen l’ensEBMle de Rumba Folk. Es va  fer un 

assaig general a l’auditori de l’EMME Eixample el dimecres 22 de maig al migdia. 



Observacions: Juntament amb l’escola Pau Casals,l’escola Auró també tenia que participar 

en aquest projecte, però  per raons logístiques del propi centre escolar van decidir no 

participar a dues setmanes del concert, això ens va fer tenir que replantejar alguns 

aspectes del concert com per exemple buscar dues alumnes de cant de l’escola de música 

per cantar les cançons de l’escola Auró. Les cançons han estat proposades en les  reunions 

de preparació entre  el professorat de música de les escoles de primària i el director de 

l’ensEBMle de Rumba. Un cop consensuats els temes s’ha hagut de generar partitures 

adaptades a la tessitura i veus dels cantaires de primària i al nivell instrumental dels 

músics. També s’han facilitat unes bases instrumentals per que els alumnes de primària 

puguin cantar a sobre. Ha estat un esforç extra per part dels alumnes de l’escola de música 

i de gestió el fet que l'assaig general i concert fos en franja lectiva dels respectius instituts. 

La  sonorització del concert ha anat a càrrec del professorat de l’escola de música i amb el 

material de la pròpia escola. 

Valoració: Experiència molt positiva, enriquidora i emocionant. S’han creat sinergies entre 

els diversos centres educatius implicats. Valorem molt positivament el fet d’obrir-nos com 

escola al barri i a la ciutat, així com  treure la música de les aules. Valorem de seguir amb 

aquest projecte i implicar cada vegada a més centres educatius per apropar i compartir 

experiències amb la música com element vertebrador. De cara a propers cursos s’obre la 

possibilitat de fer el concert més gran fent participar moltes més escoles de manera 

simultània. 

  

 

Organitza: EMM Eixample, Centre de recursos, Escola Fàsia i Escola Lèxia. 

Alumnat Participant: Alumnes de l’aula de grans de l’Escola Fàsia, Alumnes de 2n i 3r Eso de 

l’escola Léxia. Cambres a 4 mans i Big Band de l’EMM Eixample. 

Responsables: Carolina Rius i Paula Carrillo 

Descripció de l’activitat: Enguany vàrem fer coincidir els mateixos dies l’alumnat dels dos 

centres, Fàsia i Léxia, per tal de poder cantar la cançó amb llenguatge de signes plegats. De 

manera que l’escola Fàsia va ensenyar la cançó, “meravellós regal” de Txarango, no només a 

l’alumnat de música sinó també als alumnes de Lèxia.  

Des de la Big Band de l’escola es van arranjar temes musicals per tal que poguessin col·laborar 

alumnat de l’escola Fàsia tocant instruments de percussió i fent “coros” i pels qui volen fer una 

petita coreografia de moviment seguint la música. 

Des de la Cambra a 4 mans es van arranjar 2 temes per incloure percussions (plats, fuet, 

güiro, conga, cortineta, pandereta, cajon, maraques) i acompanyar les cançons. En concret:  

“Train Blues” i “Lemon Tree” acompanyats de percussió (plats, fuet, güiro, conga, cortineta..) 

Observacions: El concert va ser un èxit i van assistir un 90% de les famílies 

Valoració: Experiència molt enriquidora a nivell transversal pel que fa a 

l’alumnat de l’escola de música i de l’Escola Fàsia i Léxia. També molt 

interessant pel professorat de les escoles en la coneixença del treball que esfa en els diferents 

centres i en la pràctica en si de treball conjunt. Activitat moltprofitosa i es valora molt 

positivament en el fet d’apropar realitats diferents des del context de llenguatge universal de 

la música. La Meritxell, del centre de recursos de Gràcia, li va agradar tan la idea que ens ha 

proposat d’estendre el projecte al de Rumba i Folk, per tal que aprenguin una de les cançons 

amb el llenguatge de signes juntament amb l’alumnat de Fàsia i Lèxia. 

 

 

 

  

Taller escoles alumnat amb diversitat funcional 



 

 

Descripció de l’activitat  i realització: tallers pràctics on alumnat alumnat extern pot 

conèixer i experimentar de forma directa amb alguns dels instruments de l’escola. 

En grups reduïts de 3, els alumnes toquen els instruments amb l’ajut del professor de l’EMM 

Eixample, en torns de 30’ durant 1:30 , dins l’horari escolar, entre 15.00 i les 16.30h. 

Organitza: EMME (Carme Vallribera) 

Ressonsable: Carme Vallribera 

Alumnes participants: : un any més hem fet la RODA amb 3 centres diferents, amb grups de 

25 alumnes de 6è de primària: Fructuós Gelabert:  2 grups de 25 alumnes, Escola Univers:  1 

grup de 25,  i La Sedeta: 1 grup de 25 alumnes. Un total de 100 alumnes. 

Aquest curs els nois i noies han pogut tocar: trompeta, instruments tradicionals, guitarra 

elèctrica, trompa, baix elèctric, arpa, percussió, fagot, chelo, saxo, trombó, flauta travessera, 

oboè, violí, clarinet i veu. Amb la participació de 20 professors de la nostra escola. 

Valor afegit: Els mestres col·laboradors del respectius centres, Maribel Varela, Marta 

Rodoreda i Pep Moneo, han col·laborat amb molt d'interès fent una feina prèvia en els seus 

centres respectius. Han preparat els alumnes  i elaborat els grups dels torns en funció de les 

preferències que els alumnes els han manifestat. D'aquest manera aquests han vingut amb un 

afegit d’il·lusió i d' interès per experimentar i tocar amb els seus instruments elegits. 

En acabar les sessions els alumnes han pogut fer preguntes i expressar els seus 

comentaris en relació a les sessions fetes. També han pogut respondre les 

preguntes d’un petit qüestionari que els hem entregat. 

 

 

 

 

Organitza: EMM Eixample, Centre de recursos Gràcia, i Seminari de música CRP Gràcia 

Alumna Participant: Alumnes de 1r de primària d’11 escoles del barri de gràcia amb un  

total de 16 línies de 25 alumnes. Total alumnes de 400 alumnes de 6 i 7 anys més 4 

músics de l’EMM Eixample. Vam coordinar que els músics fossin una cambra estable de 

l’escola  

        Responsables: Carolina Rius i Laia Pantinat (Nou Patufet)  

Descripció de l’activitat: Es van tocar un  total de 5 cançons, 3 de quals les 

acompanyàvem des de l’escola de música; El Poll i la Puça, El Cucut, Les bananes. El 

concert va ser dut a terme el dijous 6 de juny a les 16:45 de la tarda a la plaça Sedeta. 

Aquest horari va ser més favorable a les famílies que van poder assistir-hi amb major 

nombre, als músics que van a l’institut i no es van saltar classes a la tarda, i als nens que 

no els tocava el sol de cara. 

Observacions:  Les cançons van ser triades pel des del seminari de música del CRP Gràcia 

i els arranjaments pels instrumentistes els va fer la Carolina Rius (EMM Eixample). 

Valoració: Molt positiva i amb les millores del curs anterior incorporades. En primer lloc la 

sonorització dels músics amb micròfons de pinça. L’agrupació de músics ha estat una 

cambra estable en el curs, i amb alumnes de secundària amb més autonomia musical. 

Aquest fet ha suposat que els arranjaments hagin estat més lluïts pels músics i amb més 

riquesa musical al projecte. El concert ha estat a primeres hores de la tarda, i l’alumnat de 

secundària ha pogut participar sense faltar a l’institut 

  

Taller roda d’instruments 

Taller roda d’instruments 



2.3.- Gràfics i valoració general 
 
 

 
 
CURS 2016 – 2017: activitats i concerts 

 
 
 

 
CURS 2017-2018: activitats i concerts 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

CURS 2018-2019: activitats i concerts 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 A partir d’aquest curs estan comptabilitzades les activitats del Projecte d’Escola “activitats de 
col·laboració amb centres educatius de l’entorn” 
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Solistes Agrupacions Altres TOTALS

Org. interna Org. externa Trobades i interc.

  De solistes D’agrupacions Altres TOTALS 

Org. interna 46 37 9 92 

Org. externa 4 2 0 6 

Trobades i interc. 12 0 - 12 

TOTALS 62 39 9 110 

 
De solistes D’agrupacions Altres TOTALS 

Org. interna 55 35 8 98 

Org. externa 2 4 0 6 

Trobades i interc. 3 3 - 6 

TOTALS 60 42 8 110 

  De solistes D’agrupacions Altres TOTALS 

Org. interna 57 25 10 92 

Org. externa 4 14* 5 23 

Trobades i interc 2 5 2 9 

TOTALS 63 44 17 124 
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2.4. Dimarts Concert 
 

COMPARATIVA DIMARTS CONCERT 
 

 
 

 

Hem consolidat l’assistència de públic.  
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DIMARTS CONCERT PARTICIPANTS ASSISTENTS VALORACIÓ 

30 d’octubre 
Cor del conservatori 

d’Aarhus 
Conservatori d’Aarhus 70  

15 de gener 

La Beat Band a 

Minnesota, New 

York i l’Havana 

Beat Band de Sant 

Andreu 
80  

29 de gener Venim del mar Combo Jam Skarrow 100  

12 de febrer De Ball amb l’arpa 

Anna Casals, Agnès 

Camatxo, Carla Pallàs, 

Lorena Plazas 

92  

19 de febrer Concert de guitarra 
Nicolás-Guillén Acevedo 

Salinas 
95  

26 de febrer 
Flautes i més 

flautes 

Orquestra de flautes del 

CMMB 
60  

5 de març Construint Babel 

Mercè Molero, Cristina 

Morales, Mireia Torras, 

Eulàlia Ara, Bea Andrés 

70  

12 de març 

Esgarrapades de 

rock, soul, funky, 

disco i més 

Combo “Els 4 gats” 

EMM Eixample 
93  

19 de març 
Fem principis dels 

finals 

Big Band “Flash” de 

l’Escola Pública La 

Concepció i Big Band 

EMM Eixample 

150  

26 de març Viatge flamenc 

Juan Finger, Petra 

Llopart, Eneko 

Dorronsoro, Mati Lores, 

Irene Pedregosa, 

Carolina Rius 

85  

2 d’abril 
Finalista del concurs 

Maria Canals 

Finalista del concurs 

Maria Canals 
85  
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3.- OBJECTIUS 

 
3.1.- Objectius Estratègics 
 
3.1.1.- Planificar i organitzar l’escola 

 
1.Redacció Pla Anual i Memòria 2018-19 

 

 El CE va aprovar el PAC a l’octubre de 2018 i la Memòria està preparada per a ser aprovada. 

Les dades de la memòria es van omplir a l’hora que les dades de la Generalitat, moment de 
més estabilitat a l’escola, així que són una “foto fixa” més real. 
Proposta de millora: l’extracció de dades l’han anat fent diferents persones. Cal que les 
dades sempre les faci la mateixa persona per anar igualant criteris. 

   
2. Gestió matriculació de l’alumnat 

 

 El procés de preinscripció i matriculació es va realitzar sense incidències. 

   
   
3. Gestió i organització d’aulari i horaris 
 

 Sense complicacions ni incidències, tot i que hi ha dies amb molta concentració de professorat 
i alumnes, mentre que divendres ha quedat molt buit. 
Proposta de millora: mirar d’evitar tant moviment de faristols entre aules, fent una millor 

previsió de les necessitats tant de faristols, com de material en general. 
Preveure, amb temps, canvis de dia de professors i, sobretot, d’agrupacions a divendres per 
aconseguir un millor repartiment de l’alumnat al llarg dels cinc dies de la setmana. 

   
4. Planificació juntes d’avaluació i Prova d’accés 
 

 Sense incidències 
 

 
3.1.2.- Departaments 

 
1. Vent  S’han planificat els concerts i sessions d’avaluació, així com les activitats per departament 

dins les Jornades Musicals de l’abril. 

S’ha fet el seguiment de les agrupacions: plantilla, repertori, hàbits d’assaig... Previsió curs 
2019-20 
S’ha fet una previsió de possibles obres a fer amb les agrupacions mitjançant l’Smart Music. 
S’han realitzat totes les sortides sense incidències 
S’ha fet arribar la informació de l’ED al departament, així com del departament a l’ED. 

Proposta de millora: treballar prèviament els criteris d’avaluació per a les sessions 
d’avaluació puntual, establint la manera de puntuar i el paper del tutor dins del procés.  
Continuar fent el seguiment de les agrupacions abans de fer la proposta als pares al mes 
d’abril. 
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2. Corda i percussió  S’han planificat els concerts i sessions d’avaluació, dins les Jornades Musicals del mes d’abril. 
S’ha fet el seguiment de les agrupacions: plantilla, repertori. Previsió curs 2019-20. 
S’ha fet arribar la informació de l’ED al departament, així com del departament a l’ED. 
S’ha dut a terme la tipologia d’activitats i format exàmens de les Jornades de novEBMre 
(interdepartamentals) i a l’abril (per departaments). 
Proposta de millora: treballar prèviament els criteris d’avaluació per a les sessions 
d’avaluació puntual, establint la manera de puntuar i el paper del tutor dins del procés.  

Fer el seguiment de les agrupacions abans de fer la proposta als pares al mes d’abril. 
   
 
3. Polifònics 

 S’han planificat, organitzat i fet els seguiment dels concerts i sessions d’avaluació, així com 
les activitats per departament dins les Jornades Musicals del novEBMre i l’abril. 

S’han organitzat diverses trobades i monogràfics: trobada d’arpistes, Projecte Mans Petites 
per Música Nova amb alumnat del CMMB i EMMSA. Trobada de guitarres EMME i EMM 

Badalona. 
S’ha fet arribar la informació de l’ED al departament, així com del departament a l’ED, no 
només de traspàs d’informació sinó  també de propostes i demandes. 
S’ha fet el seguiment de les agrupacions dels polifònics malgrat la gestió és molt autònoma 
del professorat de cada instrument.  
S’ha organitzat el cicle de polifònics amb un total de 5 concerts, els 2 últims oberts a 
l’alumnat de Prova Accés. Valoració positiva. Es va suprimir el primer concert a l’octubre per 

falta d’alumnat. 
Els instruments polifònics han participat conjuntament amb el projecte Berstein amb la Banda 
Ventsonats i també del Concert de Nadal, Mrs Scrooge El conte de Nadal. 

S’ha col·laborat i participat del Off Concurs Maria Canals: Audicions de les 
eliminatòries; Tocada al Passeig de Gràcia; Concert a la Biblioteca Francesca Bonnemaison es 
va fer puntualment a l’EMME per temes de logística, Masterclass amb 5 alumnes de l’escola i 
Dimarts Concert. Valoració molt positiva. 

S’han aplicat les propostes del canvi de format pels exàmens de les Jornades d’abril fent les 
avaluacions amb alumnat de diferents departaments.   
Proposta de millora: buscar un espectacle de cohesió pel departament per crear implicació 
conjunta i amb l’escola. Treball conjunt que suposi compartir i millorar les pràctiques 
educatives mitjançant el concert. 
 

   

4. Llenguatge  S’han planificat les sessions d’avaluació ampliades a més grups de llenguatge: grups de 3r2n 
A-B-C, 3r3r A-B-C, 4rt1r A-B-D, ESO 1-2-3 i Prova d’accés. Activitats durant les setmanes de 
Jornades Musicals del novEBMre i l’abril (Espectacle Música En-cantada / Taller Llibert 
Fortuny) i Concert de Nadal de 1r cicle. 
S’ha fet arribar la informació de l’ED al departament, així com del departament a l’ED. 
Reunions per tutoritzar i unificar metodologies del professorat de nova incorporació (hi ha 

hagut molt bona resposta). 
S’ha fet tot el traspàs d’informació i seguiment de l’alumnat propi de cada curs, amb especial 
atenció a l’alumnat que ha cursat llenguatge-Orff reforç i 1r cicle (amb nou professorat). 
Previsió de grups de llenguatge pel curs 19-20. 
Promoció de l’alumnat als nous grups de llenguatge pel curs 19-20. 
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S’ha organitzat el calendari de presentació d’instruments a 1r2n, mirant que hi tinguin cabuda 

en especial els de vent minoritaris. 
Reunions amb la logopeda de detecció i seguiment d’alumnat possibles a tractar. 
Compartit material de nova recerca o ja existent dins del departament. 
S’ha confeccionat un dossier amb models de lectures a vista rítmiques i entonades per les 
sessions d’avaluacions de novEBMre i abril. 
Propostes de millora: Amb la nova incorporació de dos professors dins del departament 
continuar amb millorar la coordinació entre els mEBMres del departament per orientar-los i 

explicar-li la metodologia, objectius, continguts... que hauran de tenir en compte. 
Valorar idoneïtat llibres de text pels grups ESO, INI 3 i 4rt cicle 
Deixar el màxim de fixat un calendari de presentació d’instruments per a 1r2n. 

   

5. Agrupacions 
 

 S’han planificat els concerts externs de les agrupacions, conjuntament amb el coordinador 
cultural. 

S’ha fet el seguiment de les agrupacions al llarg del curs i s’han buscat reforços quan ha 
calgut. S’han planificat les agrupacions, plantilla, reforços,... Previsió curs 2019-20.  
S’ha fet el seguiment de l’alumnat de l’escola per tal que cada alumne tingués assignada una 
agrupació. Les excepcions han estat totes confirmades. 
S’ha fet un seguiment més estret de les plantilles de les agrupacions, junt amb els altres 
Caps de Departament per tal d’aconseguir agrupacions més equilibrades i compensades i per 
aplicar les prioritats a l’hora d’escollir agrupació per part de l’alumnat, si ha calgut. 

S’ha definit el caràcter d’obligatorietat del fet de pertànyer a una agrupació, mitjançant un 
Protocol annex al NOFC. 
Propostes de millora:  

Mitjançant el retorn per part del cada cap d’agrupació d’una plantilla/model, tenir arxivada 
una fitxa amb les necessitats específiques de cada agrupació així com un comentari amb les 
característiques (format, repertori, nivell, estil...) 

   

 
6. Instruments 
 

 S’ha dut a la pràctica la nova proposta de fer avaluacions interdepartamental, amb una 
valoració positiva i de continuïtat. S’ha implantat una avaluació interdepartamental al 
novEBMre. S’han establert criteris d’avaluació conjunts i transversal durant 2 sessions de 
treball. 

Proposta de millora: Crear sinergies per incentivar concerts polièdrics de fusió 
d’agrupacions i solistes. 

 

 

3.1.4.- Comissions de treball 

 
1. Concerts   Els concerts, tant interns com externs, s’han realitzat sense incidències i s’han fet les 

corresponents valoracions per continuar millorant. 
Cal destacar la organització de l’acte d’inauguració, del concert de Nadal “El conte de Nadal” i 

del concert “Música i màgia”, fet a final de curs. Valoració molt positiva. 
S’ha establert contacte amb diferents institucions del barri. L’escola ha col·laborat en la Festa 
Major de la Sagrada Família, Tot dansa i en diferents projectes amb alguns CEIP del barri. 
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Proposta de millora: continuar usant el Protocol per a concerts extraordinaris i valorar si hi 

ha una millora a l’assistència de l’alumnat als concerts. 
   
2. Revisió documentació 
 

 S’ha revisat i presentat a inspecció els diferents documents de l’escola requerits. S’ha 
plantejat la necessitat de tenir un Pla de convivència de l’escola.   
Proposta de millora: fer el Pla de convivència de l’escola. 
Revisar el Pla d’acció tutorial. 
 

   
 
3. Instruments tradicionals 
 

 S’ha continuat impulsant els instruments tradicionals, mirant de donar-los visibilitat als 
concerts de l’escola.La valoració en general és positiva, tot i que encara hi ha poca demanda 
d’aquests instruments per part de les famílies. Tampoc hi ha interès a fer-los com a 2n 

instrument. 
Proposta de millora: donar encara més visibilitat interna d’aquests instruments i continuar 

oferint-los com a segon instrument. 
Buscar llocs estratègics (associacions sardanistes, de música tradicional, etc...) on poder fer 
promoció més directa d’aquests instruments. 

   
4. Alumnat amb Necessitats Educatives 
Específiques 

 S’ha fet el seguiment de l’alumnat amb NEE. Aquest curs no hem tingut un reforç per al 
professorat amb alumnat amb NEE, encara que sí un assessorament puntual, insuficient per a 
les nostres necessitats. 
Proposta de millora: continuar per la mateixa línia, fent el seguiment de tot aquell alumnat 
que ho requereixi, demanant sempre que sigui necessari el recolzament a l’IMEB. 

   

5. Seguiment de l’aprofitament que fa l’alumnat  Hem dedicat especial atenció a: 
-Alumnat que convalida crèdits a l’ESO 
-Alumnat que fa dos instruments a l’escola 
-Alumnat que fa PA 

-Alumnat que voldrà fer PA el curs 2017-18 
Proposta de millora: continuar treballant el pla d’acció tutorial perquè l’orientació cap a 
estudis de grau mitjà sigui l’adequada, pensant molt en les aptituds i actituds de l’alumnat. 

   
6. Manteniment dels nous equipaments informàtics  

 
El professorat ha posat en pràctica els coneixements adquirits, tant a l’aula d’instrument com 
de llenguatge. 

  

7. Adequació de la xarxa informàtica  Per part del Departament d’Informàtica de l’IMEB no s’han dut a terme les corresponents 
accions: servidor no col·locats. 
A banda d’això, els MacBook donen molts problemes (hi ha tres que no funcionen), arran de 
les actualitzacions fetes a cursos anteriors i que es van quedant obsolets. Hem fet demanda 
de més portàtils per a poder treballar amb l’Smart Music a més departaments, però de 
moment no hi ha el pressupost corresponent. 

Proposta de millora: més interacció amb l’IMI i rapidesa en les solucions. 
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3.2.4.- Línies d’actuació 
 

  

8. Desenvolupament d’eines de comunicació i 
gestió 
 

 A part de continuar treballant amb les diferents eines Google Drive, Correu Corporatiu... 
Continuem ampliant les accions que podem fer a través de Gwido, tenint així més autonomia 
com a escola. 
Respecte al correu corporatiu, constatar que encara dóna problemes (tot i que hi ha hagut 
una millora notable) i això provoca inseguretat, ja que no tenim la certesa que els mails 
arriben correctament.  

Respecte al Drive: en general, hem treballat a través de permisos, així que no hi ha hagut 
tants problemes de bloqueig del compte, però encara hi ha professors que entren per 

contrasenya i aleshores el programa detecta que entrem des de molts ordinadors ies 
bloqueja.  
Proposta de millora:actualitzar dades d’alumnes mitjançant Gwido, demanant que les 
famílies demanin actualització de dades quan aquestes no siguin les correctes. 
Fer un seguiment exhaustiu del correu corporatiu per detectar les incidències. 

Millorar l’ús del Drive, fent-ho sempre a través de permisos, i no donant l’accés a tot el 
professorat de l’escola. 

   
9. Millora de la comunicació amb les famílies  La comunicació amb les famílies sempre està en procés de millora.  

Hem continuat enviant la informació i penjant-la a la pàgina web i hem simplificat les graelles 
i cartes per fer-les el màxim d’entenedores possible. 

De tota manera, detectem que encara hi ha informacions que no arriben, segurament per 

l’excés d’informació que reben en general les famílies i que les porta a no llegir amb atenció 
tot el que s’envia des de l’escola. 
Proposta de millora: coordinar i sistematitzar processos que funcionen.  
Insistir a les famílies, via tutors, reunions d’inici de curs i mails, de la importància de llegir els 
mails que enviem des de l’escola 
Investigar les possibilitats que dona Gwido al respecte. 

   
10. Eines de comunicació: web, Youtube... 
 

 Hem mantingut al dia la pàgina web, posant al dia la informació, les notícies, etc... 
Fem poc ús del canal YouTube de l’escola. 
Proposta de millora:posar al dia el YouTube de l’escola, penjant vídeos dels grans concerts 
que creguem interessants. 

   
11. Millora de la comunicació interna del claustre 

de professors i del Consell Escolar 

 Respecte al grup de Whatsapp del professorat: ha sigut una eina útil per a moments puntuals 

que cal fer arribar una informació ràpidament, però s’ha desvirtuat en alguns moments la 
seva funció.  
Els nous administratius ja han sistematitzat molts dels processos interns de l’escola. 
Proposta de millora:fer recordatoris sobre quin ha de ser l’ús del whatsapp de l’escola. 
Continuar sistematitzant processos en el següents casos: quan un alumne és baixa, noves 
altes, faltes reiterades de l’alumnat, etc. 
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3.2.- Objectius clau 
 
3.2.1.- Projectes de millora 

 
 
a. Dimarts Concert  

 S’ha seguit fent una presentació pedagògica, per part de l’Oriol Rigau, en la qual s’han 
introduïts diferents continguts referits al repertori i/o als intèrprets de cada un dels concerts 

del cicle. La valoració és molt positiva. L’assistència de públic s’ha estabilitzat i ha augmentat 
lleugerament, fem notar la fidelització de l’activitat per part d’un cert sector de públic del 
barri. 
Proposta de millora:Seguir incentivant l’assistència d’alumnat als concert amb la complicitat 

del professorat de l’escola, en especial de llenguatge musical, comptant amb la participació 
d’alumnat del centre en el rol de teloners dels concerts quan això sigui possible, com a 

element incentivador de participació i d’assistència. 
Repetir concerts que funcionen especialment bé, com per exemple el compartit entre la Big 
Band de l’escola i la Big Band de 6è de primària de l’escola de la Concepció, ja que molts dels 
seus alumnes voldran continuar estudis a l’EMME el següent curs. 

   
b. Compositor i escola 

 

 Durant aquest curs s’ha repensat el projecte i s’ha iniciat el procés que culminarà amb 

l’estrena del segon moviment de l’obra Menú Solidari: 
-Tria de la xef que ja ha fet la recepta d’hivern: EBMolic de tardor. 
-Tria del compositor que la musicarà: Albert Guinovart. 
-Revisió del dossier de continguts. 

-Reunions de traspàs d’informació entre directors d’agrupacions i compositor. 
Proposta de millora:anticipar-nos als possibles problemes tècnics o musicals que puguin 
sorgir, basant-nos en l’experiència de l’Amanida Primavera. 

 
   
c. Projecte Moviment i Instrument  Durant aquest curs “Moviment i instrument” ha entrat a l’escola com a part del Pla d’estudis, 

ja no com a taller o part d’una llicència, sinó com a matèria d’escola. Tenim dos grups. 
Proposta de millora: millorar el dia i hora dels tallers per facilitat major assistència 
d’alumnat.Repensar com enfoquem “Moviment i instrument” perquè la majoria de l’alumnat el 

faci en algun moment del seu pas per l’escola. 

   

d. Smart Music 
 

 Les tres bandes de l’escola han treballat en algun moment o altre del curs obres de l’Smart 
Music.  
La compra de llicències s’ha hagut de fer de nou a nivell personal de cada professor. 
Proposta de millora:aplicar l’Smart Music també a les orquestres de corda, implicant tot el 

professorat de corda en la tria del repertori. 
Dotar l’escola de les llicències i ordinadors necessaris per poder treballar còmodament amb 
aquest programa.  
Aplicar a les avaluacions.  
Millorar la comunicació entre directors d’agrupacions i professors d’instrument pel que fa a les 
obres que es toquen a les agrupacions.  
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e. Decoració escola 

 
 Queda pendent per al curs 2019-20 

Proposta de millora: clarificar quin tipus de frases volem penjar per les parets. Frases de 
compositors, frases sobre la música, etc... 
Triar fotos dels darrers cursos i actualitzar les que estan penjades a les parets: Amanida 
Primavera, 25è aniversari, combo rumba a la Sagrada Família, Música als Parcs, etc... 

   

f. Projecte l’escola interpreta el seu padrí 

 
 

 

VER 
MELL 

Aquest curs no hem fet el concert Serrat donat que, malgrat haver-nos posat en contacte 
amb ell en diverses ocasions, no hem tingut resposta i no ha vingut a visitar-nos. 
Proposta de millora: insistir perquè vingui el curs vinent. 
Proposar-li altres fórmules que el puguin motivar més a venir a l’escola. 

   

 
g. El procés creatiu 

VER 
MELL 

Aquest curs no s’han fet els tallers de creació i edició de partitures. 
Proposta de millora: fer una millor previsió dels tallers, lligant-los al concurs de composició. 
Incentivar la participació de més alumnat, gestionant-ho a través dels tutors.  

Preveure l’aulari necessari per a fer els tallers. 
   
h.Dinamització del barri  Continuant amb l’encàrrec fet des de Direcció de Centres i l’IMEB, s’han fet una sèrie de 

projectes amb centres educatius del barri: escoles bressol, primària, secundària, 
escolesd’educació especial, tant de l’Eixample com de Gràcia, gestionant la participació a 
través dels CRP dels dos districtes.  
Valoració molt positiva (veure punt 2.3) 

   
i. Concert de Nadal: el Conte de Nadal  Aquest curs, i aprofitant que hem celebrat el 25è aniversari de les EMMB, hem volgut 

recuperar una obra que vam treballar fa uns anys: El conte de Nadal. En general, la valoració 
és positiva, tot i que vam anar apurats d’assajos i el nivell per al Cor Baloo 1 era massa alt. 
Proposta de millora:fer una millor previsió d’assajos, començant a treballar des de la 
primera classe de setEBMre per aprofitar al màxim el número d’assajos. 
Fer una millor valoració de la dificultat de les obres per ajustar-nos al nivell dels més petits. 

A l’hora de valorar la participació o no dels més petits, tenir també en compte que ajuntar 
petits i grans pot portar a dificultats a l’hora d’organitzar assajos, sobretot per qüestions 
d’horari. 

   
j. Espectacle final de curs: Música i Màgia!  El concert de final de curs s’engloba dins la temàtica d’aquest curs “Música i màgia”. Sota el 

títol “Concert Màgic” diferents agrupacions de l’escola han interpretat temes que han inspirat 

als mags de l’ACAI (Associació Catalana d’Aficionats a l’Il·lusionisme), associació del barri. Es 

valora molt positivament la combinació de dues disciplines com la música i la màgia. La 
col·laboració amb l’ACAI ha estat fluïda i molt profitosa. Va ser un èxit tant de qualitat 
interpretativa com de públic. 
La part negativa va ser l’espai: el concert va tenir lloc a la Plaça de la Sedeta, espai que s’ha 
valorat com a poc adequat per part del professorat, sobretot pels greus problemes de 
sonorització i pel soroll extern. 

Propostes de millora: El proper curs hi ha una nova proposta de fer “Música i pintura”. 
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k. Projecte Concert 25è Aniversari de les EMMB  El 22 de gener va tenir lloc el concert de celebració del 25è aniversari de les EMMB al Palau 

de la Música Catalana. L’EMM Eixample va participar amb: 
Benvinguda: ensEBMle d’acordions i ensEBMle d’arpes 
Interaccions: Big Band llatina, liderada per l’EMMEixample i dirigida per Vicenç Solsona i 
participació amb el Cor Teensoul a l’actuació dels cors (Anna Roqué), liderats per l’EMM Sant 
Andreu. També un alumne de saxo (d’Ernest Orts) va tocar amb les bandes, liderades per 
l’EMM Nou Barris. 
La Torxa per la Pau: participació amb l’ensEBMle de percussió llatina 5 (Àlex Ventura) i 

l’ensEBMle d’arpes (Marta Jarne i Arnau Roura) 
En general, la valoració és molt positiva. 
 

  

 

3.3.- Objectius suport 

 
3.3.1.- Col·laborar amb les institucions 

 
a.  IMEB i Districte  IMEB: hem mantingut relació fluïda i molt productiva amb la Responsable del Servei i amb la 

Direcció de Centres. 
Hem mantingut una estreta relació amb el CRP del districte de l’Eixample, així com amb el de 

Gràcia (per proximitat) per tal de tirar endavant amb el projecte de Dinamització del barri  
DISTRICTE: hem mantingut relació en moments concrets, com per a la participació a la Festa 
Major. 

   
b. Consorci d’Educació 
 

 Les relacions amb el Consorci han estat bàsicament per temes d’infraestructura.  
Com a punt molt positiu: finalment ens han obert les finestres de la façana interior. 
Altres temes d’infraestructura general d’escola que segueixen sense venir a resoldre. 

-L’aire calent/fred: les màquines no funcionen bé perquè el seguiment no es fa correctament. 
També s’ha constatat que la regeneració de l’aire no funciona. 
-La porta d’entrada: queda oberta, no tanca bé a causa de la mida, massa gran i pesada  
-Polsador per a obrir la porta, per al Sergi i la Berta 
-Vídeo gravació 
-Llums d’emergència no funcionen. L’interruptor general, tampoc 

Proposta de millora: demanar que obrin també les finestres de la façana exterior. 

Clau mestra per a totes les portes d’aules que tenen clau. 
Insonorització de la porta de l’aula P 
Finestra corredissa de vidre a la peixera de la Sala d’audicions. 
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c. Departament d’Ensenyament de la Generalitat  Dades Generalitat: s’han fet, sense incidències. 

Convalidació ESO, sense incidències: 
Nombre d’alumnes que han sol·licitat convalidació: 22. 
Centres:Institut Balmes,IES Secretari Coloma,Col·legi Jesuïtes Casp, Escola Pàlcam,Institut 
Icària, Institut Verdaguer, Escola Vedruna Àngels, Escolàpies Llúria, Institut Fort Pius, Escola 
del Clot Jesuïtes Educació, Escola Vedruna Gràcia, Escola Sant Felip Neri, Institut Menéndez y 
Pelayo, Col·legi Sant Miquel, Institut Viladomat. 
Reunions d’avaluació. Lliurats informes d’avaluació als respectius Centres.  

   
d. EMMB i CMMB 
 
 

 Relacions fluïdes i productives amb les EMMB i amb el CMMB. Amb qui hem mantingut més 
relació és amb EMM St. Andreu, ja que és l’altra escola de gestió directa i és amb la que tenim 
més en comú. 

També hem fet una reunió bilateral EMME i EMMSA amb el Conservatori per tractar temes que 

impliquen els tres centres: proves d’accés, alumnat compartit, etc... 
   
 
 
e. ESMUC: alumnat en pràctiques 
 

 Hem atès un alumne de Pràcticum I de l’ESMUC .La tutora ha sigut la Paula Carrillo. Sense 
incidències. 
Hem atès un alumne de Pràcticum II de l’ESMUC, de clarinet. El tutor ha sigut el Francesc Puig. 
Sense incidències. 
Proposta de millora: establir protocols més clars amb el tutor de l’alumne de l’ESMUC. 

 
   

f. Altres 
 

 

 S’han fet observacions puntuals dels tallers per a nadons per part d’alumnes del Conservatori 
Superior del Liceu i de la Universitat Ramon Llull. 

Col·laboració a les Jornades d’Educació Infantil a l’UAB i a l’Auditori de Barcelona (formació de 
professorat per als concerts familiars) i conferència pedagògica a l’alumnat de pedagogia 
musical del CS Liceu.  
 

 

3.3.2.- Gestionar els recursos 
a. Recursos Humans  Pla d’acollida: s’ha acollit a tot el professorat substitut, s’ha donat la informació necessària i 

hem fet els possibles perquè la seva estància a l’escola sigui profitosa per a l’alumnat i 
agradable per a ells.  
Seguiment incidències: s’ha portat el control i s’han demanat els substituts a l’IMEB quan ha 
calgut. Sempre que ha estat possible, l’IMEB ens els ha proporcionat. 

Proposta de millora: vetllar, informant l’IMEB sempre que calgui, perquè les llistes sempre 
siguin prou llargues com per tenir sempre substituts. 
Mantenir al dia el Pla d’acollida. 
 

   

b. Recursos Econòmics 
 

 Material inventariable: l’IMEB ha comprat: 1 Oboè Yamaha i 1 piano digital Roland 
Inventari: l’hem posat al dia i introduït a Gwido. L’IMEB, ha canviat l’empresa asseguradora i 
l’hem necessitat per reemplaçar una guitarra que va caure i es va trencar “el mástil”. Estem 

en procés de reemplaçar-la. 
Préstec d’instruments: Nombre d’instruments prestats: 30tot el curs i 19per l’estiu 
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c. Recursos funcionals  Mediateca: hemgravat la majoria de concerts i actes realitzats a l’escola i hem fet el pertinent 
buidatge a un disc dur extern.  
Manteniment base de dades: s’ha mantingut la informació al dia i s’ha continuat augmentant 
l’autonomia de l’escola a l’ús de Gwido. Hem començat a incloure la foto de l’alumne a Gwido. 
Proposta de millora:actualitzar els vídeos que mostrarem a les Portes Obertes i a la pàgina 
web, mirant de triar fragments significatius i de qualitat de les nostres agrupacions. 
Continuar mantenint l’ordre, mirant de llençar tot allò innecessari, com ordinadors vells, 

documents antics, etc... 

 
3.3.3.- Gestionar el Pla d’emergència 

 
Realització del simulacre  

 
 
 

 

Fet el 5/12/2017, a les 17:15 de la tarda 
Recompte total de 73 persones, entre alumnat, professorat i famílies.  
Hem enviar una carta a les famílies i als professors informant-los que durant aquesta setmana 
hi hauria el simulacre d’emergència. 

Hem trucat a SAVICO i als bombers.  
 
Incidències: 
-No hem pogut baixar l’interruptor GENERAL, així que hem apagat llums manualment per a 
cada secció. 
-Les llums d’emergència dels passadissos i de la majoria d’aules no funcionen. Donat 
que hem fet el simulacre a primera hora de la tarda, hem pogut evacuar, però si es donés una 

emergència més tard caldria fer confinament, ja que seria perillós moure’s a les fosques per 
l’escola, amb instruments, cadires i mobles diversos entre mig, a part d’escales, 
etc...Proposta de millora: continuar vetllant perquè el simulacre es realitzi seguint les 
corresponents indicacions i informant sempre de les incidència per a que puguin ser 
solucionades. 
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4.- MEMÒRIA ECONÓMICA 

 
4.1.- Justificació comptes any 2018 i pressupost 2019 

 
Memòria econòmica de l’any 2018 i pressupost de l’any 2019 aprovats en Consell Escolar de gener del 2019 

 
4.2.- Ajuts curs 2018 – 19 
 

 2018-2019 2017-2018 2016-17 2015-16 2014-15 

 
Alumnes 5 - 18 

483 504 485 512 495 

 
Nombre ajuts demanats 

98 89 86 82 66 

 
Nombre ajuts concedits 

76* 75* 63* 63* 53* 

 
Alumnes amb ajut  

90% 

- - 1 3 - 

 
Alumnes amb ajut  

70% 

54 52 32 35 29 

 

Alumnes amb ajut  
50%  

11 16 15 6 5 

 
Alumnes amb ajut  
30% 

11 7 12 19 19 

 
  *Aquells no concedits són per rendes superiors. 
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4.3.- Despesa prevista i realitzada 

 

PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA PRESSUPOST DESPESES(2019) GASTAT (GEN-JUL 2019) GASTAT (SET-DES 2018) 

NETEJA 40,00€ 13,86€ - 

MATERIAL ESPECÍFIC 10320,02€ 3695,82€ 4214,56€ 

INFORMACIÓ I DOCUMENTACIÓ 1000,00€ 6,45€ 302,51€ 

COMUNICACIONS 50,00€ - 19,80€ 

LLOGUERS - - - 

MANTENIMENT I REPARACIONS 5000,00€ 1818,19€ 1696,00€ 

DESPESES D'ALIMENTACIÓ 500,00€ 247,11€ 5,28€ 

TREBALLS REALIT. PER EMPRESES EXT. 900,00€ 876,16€ - 

ASSEGURANCES - - - 

DESPLAÇAMENTS EXTERNS 700,00€ 107,51€ 133,78€ 

DESPESES BANCÀRIES 350,00 159,95€  

TOTAL 18860,02€ 6925,05€ 6371,93€ 

 
 

 
 

 

PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA PRESSUPOST INGRESSOS (2019) INGRESSAT (GEN-JUL 2019) INGRESSAT (SET-DEC 2018) 

APORTACIONS DE L’IMEB 14500,00€ 13390,50€ 3000,00€ 

ALTRES CRÈDITS DE L’IMEB 4190,50€   

TOTAL 18690,50€ 13390,50€ 3000,00€ 

IMEB – Inventariable 

1 oboè Yamaha 

1 piano digital Roland 

 

1.290€ 

1.730€ 

 

TOTAL 3.020€    


