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Conservatori. 

 
 
 
 
 



 4 

 
 

 
 
 
 

Curs 2019/20 
ATA 

Respostes  
Enquesta a l'alumnat desembre 2019 

 

 1 

Adreça del formulari on-line: https://forms.gle/Y8pKg3tYrNUgBT4R9 
Finalitat de l'enquesta: 
Conèixer la motivació, hàbits d’estudi i grau de coneixement dels plans d'estudi per part de l'alumnat 
del Conservatori. 
 

 
0. Perfil    
Total respostes: 94 
 
Edat   
 

 
Curs  

 
 

 
 
 
 

Curs

94 respostes

Especialitat

94 respostes

12-20 anys 78 (83%)78 (83%)78 (83%)

0 10 20 30 40

1

2

3

4

5

6

15 (16%)15 (16%)15 (16%)

15 (16%)15 (16%)15 (16%)

7 (7,4%)7 (7,4%)7 (7,4%)

11 (11,7%)11 (11,7%)11 (11,7%)

17 (18,1%)17 (18,1%)17 (18,1%)

32 (34%)32 (34%)32 (34%)
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Especialitat  
 

 
 
Procedència  

 

 
 
 

Procedència

89 respostes

Nom del centre de procedència

79 respostes

IEA Oriol Martorell

EMMSA

Escola Accent

Escola de música Virginia Blanch

Escola de Música del Palau

EMM Eixample

EMM Nou Barris

Escola Municipal de Música de la Seu d’Urgell

Escola de Música Allegretto-Gràcia

Conservatorio de Música de Carabobo (Venezuela)

EMM Eixample- Joan Manuel Serrat

L’Escola de música de Barcelona

Escola Municipal de Música de Sant Andreu

1.Motivació/orientació dels estudis

Acordió
Arpa
Cant

3 (3,2%)3 (3,2%)3 (3,2%)
0 (0%)0 (0%)0 (0%)

8 (8,5%)8 (8,5%)8 (8,5%)

Escola Municipal

Escola Privada

Professor/a Particular22,5%
41,6%

36%
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1. Motivació / orientació dels estudis 
 
Estàs fent estudis al CMMB perquè... 
 

• vols tocar un instrument  

 
• vols tenir formació musical integral  

 
• vol obtenir el grau professional   

 

 
• vol accedir a estudis superiors  

 

Vols tocar un instrument

93 respostes

Vols tenir formació musical integral

93 respostes

Vols obtenir el grau professional

93 respostes

0 20 40 60 80 100

SI

NO

90 (96,8%)90 (96,8%)90 (96,8%)

3 (3,2%)3 (3,2%)3 (3,2%)

0 20 40 60 80 100

SI

NO

86 (92,5%)86 (92,5%)86 (92,5%)

7 (7,5%)7 (7,5%)7 (7,5%)

0 20 40 60 80 100

SI

NO

90 (96,8%)90 (96,8%)90 (96,8%)

3 (3,2%)3 (3,2%)3 (3,2%)

Vols tocar un instrument

93 respostes

Vols tenir formació musical integral

93 respostes

Vols obtenir el grau professional

93 respostes

0 20 40 60 80 100

SI

NO

90 (96,8%)90 (96,8%)90 (96,8%)

3 (3,2%)3 (3,2%)3 (3,2%)

0 20 40 60 80 100

SI

NO

86 (92,5%)86 (92,5%)86 (92,5%)

7 (7,5%)7 (7,5%)7 (7,5%)

0 20 40 60 80 100

SI

NO

90 (96,8%)90 (96,8%)90 (96,8%)

3 (3,2%)3 (3,2%)3 (3,2%)

Vols tocar un instrument

93 respostes

Vols tenir formació musical integral

93 respostes

Vols obtenir el grau professional

93 respostes

0 20 40 60 80 100

SI

NO

90 (96,8%)90 (96,8%)90 (96,8%)

3 (3,2%)3 (3,2%)3 (3,2%)

0 20 40 60 80 100

SI

NO

86 (92,5%)86 (92,5%)86 (92,5%)

7 (7,5%)7 (7,5%)7 (7,5%)

0 20 40 60 80 100

SI

NO

90 (96,8%)90 (96,8%)90 (96,8%)

3 (3,2%)3 (3,2%)3 (3,2%)

Vols accedir a estudis superiors

82 respostes

Altres

14 respostes

Jo el que vull es aprendre musica

Encara no tinc clar si vull fer els estudis superiors però m’agradaria fer-ho.

He posat que no vull accedir al grau superior de música perquè encara no estic segur.

Encara no se si vull entrar als estudios superiors

No ho sé encara

Es una disciplina que envolta molts ambits en quan a la formació de la persona, a més que desenvolupa
arees del cervell úniques i ajuda en coses com la relaxació

No ho sé

M'agarda molt la música i trobo que és un molt bon lloc per aprendre'n

Encara no ho sé

Instrument: cant. Tinc ja estudis superiors d'un altre instrument. No sé si accediré a estudis superiors de
cant.

No

Ja tinc estudis superiors

2. Hàbits d'estudi i activitat musical

A la preparació de la classe d'instrument

94 respostes

0 10 20 30 40 50

SI

NO

36 (43,9%)36 (43,9%)36 (43,9%)

46 (56,1%)46 (56,1%)46 (56,1%)
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• altres 
 

! Encara no ho sé 
! Encara no se si vull accedir a grau superior 
! Encara no se si vull entrar als estudis superiors 
! Encara no tinc clar si vull fer els estudis superiors però m’agradaria fer-ho. 
! Es una disciplina que envolta molts àmbits en quan a la formació de la persona, a més 

que desenvolupa àrees del cervell úniques i ajuda en coses com la relaxació 
! He posat que no vull accedir al grau superior de música perquè encara no estic segur. 
! Instrument: cant. Tinc ja estudis superiors d'un altre instrument. No sé si accediré a 

estudis superiors de cant. 
! Ja tinc estudis superiors 
! Jo el que vull es aprendre musica 
! M'agrada molt la música i trobo que és un molt bon lloc per aprendre'n 
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2. Hàbits d'estudi i activitat musical 
 
Quant temps individual hi dediques de mitjana a la setmana? 
 

• A la preparació de la classe d'instrument.  

 
• A la preparació de la classe llenguatge musical o harmonia.  

 
• A la preparació de la classe optatives.  

 

A la preparació de la classe llenguatge musical o harmonia

87 respostes

A la preparació de la classe optatives

84 respostes

0 20 40 60 80

Menys de 30'

30'

1h

1h30

2h

més de 2h

1 (1,1%)1 (1,1%)1 (1,1%)

3 (3,2%)3 (3,2%)3 (3,2%)

6 (6,4%)6 (6,4%)6 (6,4%)

8 (8,5%)8 (8,5%)8 (8,5%)

10 (10,6%)10 (10,6%)10 (10,6%)

66 (70,2%)66 (70,2%)66 (70,2%)

0 5 10 15 20 25

Menys de 30'

30'

1h

1h30

2h

més de 2h

15 (17,2%)15 (17,2%)15 (17,2%)

22 (25,3%)22 (25,3%)22 (25,3%)

25 (28,7%)25 (28,7%)25 (28,7%)

9 (10,3%)9 (10,3%)9 (10,3%)

8 (9,2%)8 (9,2%)8 (9,2%)

8 (9,2%)8 (9,2%)8 (9,2%)

0 10 20 30 40 50

Menys de 30'

30'

1h

més de 1h

42 (50%)42 (50%)42 (50%)

18 (21,4%)18 (21,4%)18 (21,4%)

8 (9,5%)8 (9,5%)8 (9,5%)

16 (19%)16 (19%)16 (19%)

A la preparació de la classe llenguatge musical o harmonia

87 respostes

A la preparació de la classe optatives

84 respostes

0 20 40 60 80

Menys de 30'

30'

1h

1h30

2h

més de 2h

1 (1,1%)1 (1,1%)1 (1,1%)

3 (3,2%)3 (3,2%)3 (3,2%)

6 (6,4%)6 (6,4%)6 (6,4%)

8 (8,5%)8 (8,5%)8 (8,5%)

10 (10,6%)10 (10,6%)10 (10,6%)

66 (70,2%)66 (70,2%)66 (70,2%)

0 5 10 15 20 25

Menys de 30'

30'

1h

1h30

2h

més de 2h

15 (17,2%)15 (17,2%)15 (17,2%)

22 (25,3%)22 (25,3%)22 (25,3%)

25 (28,7%)25 (28,7%)25 (28,7%)

9 (10,3%)9 (10,3%)9 (10,3%)

8 (9,2%)8 (9,2%)8 (9,2%)

8 (9,2%)8 (9,2%)8 (9,2%)

0 10 20 30 40 50

Menys de 30'

30'

1h

més de 1h

42 (50%)42 (50%)42 (50%)

18 (21,4%)18 (21,4%)18 (21,4%)

8 (9,5%)8 (9,5%)8 (9,5%)

16 (19%)16 (19%)16 (19%)

A la preparació de la classe llenguatge musical o harmonia

87 respostes

A la preparació de la classe optatives

84 respostes

0 20 40 60 80

Menys de 30'

30'

1h

1h30

2h

més de 2h

1 (1,1%)1 (1,1%)1 (1,1%)

3 (3,2%)3 (3,2%)3 (3,2%)

6 (6,4%)6 (6,4%)6 (6,4%)

8 (8,5%)8 (8,5%)8 (8,5%)

10 (10,6%)10 (10,6%)10 (10,6%)

66 (70,2%)66 (70,2%)66 (70,2%)

0 5 10 15 20 25

Menys de 30'

30'

1h

1h30

2h

més de 2h

15 (17,2%)15 (17,2%)15 (17,2%)

22 (25,3%)22 (25,3%)22 (25,3%)

25 (28,7%)25 (28,7%)25 (28,7%)

9 (10,3%)9 (10,3%)9 (10,3%)

8 (9,2%)8 (9,2%)8 (9,2%)

8 (9,2%)8 (9,2%)8 (9,2%)

0 10 20 30 40 50

Menys de 30'

30'

1h

més de 1h

42 (50%)42 (50%)42 (50%)

18 (21,4%)18 (21,4%)18 (21,4%)

8 (9,5%)8 (9,5%)8 (9,5%)

16 (19%)16 (19%)16 (19%)



 10 

 

 
 

 

 
 

Curs 2019/20 
ATA 

Respostes  
Enquesta a l'alumnat desembre 2019 

 

 6  

• Has demanat al teu institut convalidació d'assignatures per estudis al CMMB?  
 

 
• Disposes de temps suficient per a assolir els objectius del curs?  

 
 

• Estàs realitzant altra activitat extraescolar?   

 
! Quina? 

(skate)  
Acadèmia d'anglès  
Alemany  
Anglés -4   
Anglès (i UNI, Mates) 
Anglés i Basquet 
Anglès i Teatre Musical 
Anglès i tennis. 
atletisme 
Basquet-3  
Batucada  
Carrera de Disseny Gràfic 
 

Has demanat al teu institut convalidació d'assignatures per estudis al CMMB?

87 respostes

Disposes de temps su"cient per a assolir els objectius del curs?

93 respostes

Estàs realitzant altra activitat extraescolar?

92 respostes

0 10 20 30 40 50

SI

NO

38 (43,7%)38 (43,7%)38 (43,7%)

49 (56,3%)49 (56,3%)49 (56,3%)

0 20 40 60 80

SI

NO

67 (72%)67 (72%)67 (72%)

26 (28%)26 (28%)26 (28%)

0 20 40 60

SI

NO

56 (60,9%)56 (60,9%)56 (60,9%)

36 (39,1%)36 (39,1%)36 (39,1%)

Has demanat al teu institut convalidació d'assignatures per estudis al CMMB?

87 respostes

Disposes de temps su"cient per a assolir els objectius del curs?

93 respostes

Estàs realitzant altra activitat extraescolar?

92 respostes

0 10 20 30 40 50

SI

NO

38 (43,7%)38 (43,7%)38 (43,7%)

49 (56,3%)49 (56,3%)49 (56,3%)

0 20 40 60 80

SI

NO

67 (72%)67 (72%)67 (72%)

26 (28%)26 (28%)26 (28%)

0 20 40 60

SI

NO

56 (60,9%)56 (60,9%)56 (60,9%)

36 (39,1%)36 (39,1%)36 (39,1%)

Has demanat al teu institut convalidació d'assignatures per estudis al CMMB?

87 respostes

Disposes de temps su"cient per a assolir els objectius del curs?

93 respostes

Estàs realitzant altra activitat extraescolar?

92 respostes

0 10 20 30 40 50

SI

NO

38 (43,7%)38 (43,7%)38 (43,7%)

49 (56,3%)49 (56,3%)49 (56,3%)

0 20 40 60 80

SI

NO

67 (72%)67 (72%)67 (72%)

26 (28%)26 (28%)26 (28%)

0 20 40 60

SI

NO

56 (60,9%)56 (60,9%)56 (60,9%)

36 (39,1%)36 (39,1%)36 (39,1%)
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Dansa-2  
Escacs i voleibol 
Escalada, ping pong i vaig al CAU 
Esplai-4  
alemany i treballo 
Arbitratge 
Estic a dos cors fira del conservatori 
estudiar idiomes estrangers 
futbol sala 
Harmonia Moderna 
Hockey hierba (esport) 
Hockey i anglès-2  
Idiomas como italiano, inglés y francés  
Kàrate 
Kumon 
Monitoratge de colònies, monitoratge de teatre, teatre 
Natació tot i que últimament ja no hi vaig per poder dedicar aquelles hores al 
cmmb 
Estudis d'angles 
Teatre 
Tenis-2  
gimnás amb professor 
Treballo, estudi d'un idioma, esport. 
Universitat 
Voleibol -4  
Curses d'Orientació 
Castells 
Waterpolo 
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• Realitzes regularment alguna activitat musical fora del conservatori?  
 

 
Quina? 

! A donar concerts, classes i composar 
! Agrupació musical 
! Assaig amb una banda 
! Banda  
! Batucada  
! cantar a corals I grups d'havaneres 
! Canto a un cor 
! Canto lírico  
! Classes de guitarra 
! Classes de viola 
! Cor 
! Cor Infantil de l'Orfeó Català 
! Cor jove de l'orfeó Català i Noctes Ensemble 
! Coral-3  
! Teatre musical 
! Diferents orquestres 
! Faig piano modern i toco en una cobla 
! Flauta de bec 
! Grup de cellos (modern)  
! grup de música-2  
! Grups de versions i de musica popular (Cobla) 
! Harmonia Moderna 
! Músic d'una obra de teatre 
! Música de cambra amateur 
! Natació 
! Orquestra-3  
! Orquestra de clarinet 
! Orquestres i projectes teatrals 
! Piano Jazz 

Quina?

55 respostes

Basquet

Dansa

Anglès

Natació tot i que últimament ja no hi vaig per poder dedicar aquelles hores al cmmb

Anglès i Teatre Musical

Kumon

esplai

Anglès

Waterpolo

Esplai, alemany i treballo

Anglès i tennis.

Batucada

Anglés i Basquet

Harmonia Moderna

Vollei I Castells

Diferents agrupacions externes al cmmb

Hockey i anglès

Acadèmia d'anglès

Voley,curses d'Orientació

Hockey hierba (esport)

Cor Infantil de l'Orfeó Català

Hoquei i anglès

Realitzes regularment alguna activitat musical fora del conservatori?

93 respostes

Quina?

45 respostes

0 10 20 30 40 50

SI

No

48 (51,6%)48 (51,6%)48 (51,6%)

45 (48,4%)45 (48,4%)45 (48,4%)
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! Professora particular 
! Sóc clarinetista, cantant, i professor de música. 
! Tinc un grup de musica, cobla Ciutat de les Roses 
! Tocar en orquestres i classes particulars 
! Toco amb dues bandes. La banda Múnicipal de Benissanet i la BeatBand 
! Toco en una Banda Municipal. 
! Treballo de professora de música en dues escoles  i estic en sis formacions musical 
! Treballo els divendres per la tarda 
! Un grup de música  
! Vozes 
 

• Has participat durant l'últim any en algun curs musical d'estiu o classes magistrals?  
 

 
  

Has pa#icipat durant l'últim any en algun curs musical d'estiu o classes magistrals?

93 respostes

3. Hàbits d'audició

Escoltes habitualment música?

0

1

2

1 (2,2%)1 (2,2%)1 (2,2%)1 (2,2%)1 (2,2%)1 (2,2%)1 (2,2%)1 (2,2%)1 (2,2%)1 (2,2%)1 (2,2%)1 (2,2%)1 (2,2%)1 (2,2%)1 (2,2%)1 (2,2%)1 (2,2%)1 (2,2%)1 (2,2%)1 (2,2%)1 (2,2%)1 (2,2%)1 (2,2%)1 (2,2%)1 (2,2%)1 (2,2%)1 (2,2%)1 (2,2%)1 (2,2%)1 (2,2%)1 (2,2%)1 (2,2%)1 (2,2%)1 (2,2%)1 (2,2%)1 (2,2%)

2 (4,4%)2 (4,4%)2 (4,4%)

1 (2,2%)1 (2,2%)1 (2,2%)1 (2,2%)1 (2,2%)1 (2,2%)1 (2,2%)1 (2,2%)1 (2,2%)1 (2,2%)1 (2,2%)1 (2,2%)1 (2,2%)1 (2,2%)1 (2,2%)1 (2,2%)1 (2,2%)1 (2,2%)1 (2,2%)1 (2,2%)1 (2,2%)1 (2,2%)1 (2,2%)1 (2,2%)1 (2,2%)1 (2,2%)1 (2,2%)1 (2,2%)1 (2,2%)1 (2,2%)1 (2,2%)1 (2,2%)1 (2,2%)1 (2,2%)1 (2,2%)1 (2,2%)1 (2,2%)1 (2,2%)1 (2,2%)1 (2,2%)1 (2,2%)1 (2,2%)1 (2,2%)1 (2,2%)1 (2,2%)1 (2,2%)1 (2,2%)1 (2,2%)1 (2,2%)1 (2,2%)1 (2,2%)1 (2,2%)1 (2,2%)1 (2,2%)1 (2,2%)1 (2,2%)1 (2,2%)1 (2,2%)1 (2,2%)1 (2,2%)1 (2,2%)1 (2,2%)1 (2,2%)1 (2,2%)1 (2,2%)1 (2,2%)1 (2,2%)1 (2,2%)1 (2,2%)1 (2,2%)1 (2,2%)1 (2,2%)1 (2,2%)1 (2,2%)1 (2,2%)1 (2,2%)1 (2,2%)1 (2,2%)1 (2,2%)1 (2,2%)1 (2,2%)1 (2,2%)1 (2,2%)1 (2,2%)1 (2,2%)1 (2,2%)1 (2,2%)1 (2,2%)1 (2,2%)1 (2,2%)1 (2,2%)1 (2,2%)1 (2,2%)

0 20 40 60 80

SI

NO

31 (33,3%)31 (33,3%)31 (33,3%)

62 (66,7%)62 (66,7%)62 (66,7%)

Música clàssica Altres Estils Relacionada amb el teu
instrument

Escoltes música a través d'
alguna plataforma d'internet?

0

10

20

30

40 MaiMaiMai PocPocPoc BastantBastantBastant MoltMoltMolt Columna 5Columna 5Columna 5
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3. Hàbits d'audició 
 

! Escoltes habitualment música? 
 

 
 

• Assisteixes a concerts?  
 

 
  

Has pa#icipat durant l'últim any en algun curs musical d'estiu o classes magistrals?

93 respostes

3. Hàbits d'audició

Escoltes habitualment música?

0

1

2

1 (2,2%)1 (2,2%)1 (2,2%)1 (2,2%)1 (2,2%)1 (2,2%)1 (2,2%)1 (2,2%)1 (2,2%)1 (2,2%)1 (2,2%)1 (2,2%)1 (2,2%)1 (2,2%)1 (2,2%)1 (2,2%)1 (2,2%)1 (2,2%)1 (2,2%)1 (2,2%)1 (2,2%)1 (2,2%)1 (2,2%)1 (2,2%)1 (2,2%)1 (2,2%)1 (2,2%)1 (2,2%)1 (2,2%)1 (2,2%)1 (2,2%)1 (2,2%)1 (2,2%)1 (2,2%)1 (2,2%)1 (2,2%)

2 (4,4%)2 (4,4%)2 (4,4%)

1 (2,2%)1 (2,2%)1 (2,2%)1 (2,2%)1 (2,2%)1 (2,2%)1 (2,2%)1 (2,2%)1 (2,2%)1 (2,2%)1 (2,2%)1 (2,2%)1 (2,2%)1 (2,2%)1 (2,2%)1 (2,2%)1 (2,2%)1 (2,2%)1 (2,2%)1 (2,2%)1 (2,2%)1 (2,2%)1 (2,2%)1 (2,2%)1 (2,2%)1 (2,2%)1 (2,2%)1 (2,2%)1 (2,2%)1 (2,2%)1 (2,2%)1 (2,2%)1 (2,2%)1 (2,2%)1 (2,2%)1 (2,2%)1 (2,2%)1 (2,2%)1 (2,2%)1 (2,2%)1 (2,2%)1 (2,2%)1 (2,2%)1 (2,2%)1 (2,2%)1 (2,2%)1 (2,2%)1 (2,2%)1 (2,2%)1 (2,2%)1 (2,2%)1 (2,2%)1 (2,2%)1 (2,2%)1 (2,2%)1 (2,2%)1 (2,2%)1 (2,2%)1 (2,2%)1 (2,2%)1 (2,2%)1 (2,2%)1 (2,2%)1 (2,2%)1 (2,2%)1 (2,2%)1 (2,2%)1 (2,2%)1 (2,2%)1 (2,2%)1 (2,2%)1 (2,2%)1 (2,2%)1 (2,2%)1 (2,2%)1 (2,2%)1 (2,2%)1 (2,2%)1 (2,2%)1 (2,2%)1 (2,2%)1 (2,2%)1 (2,2%)1 (2,2%)1 (2,2%)1 (2,2%)1 (2,2%)1 (2,2%)1 (2,2%)1 (2,2%)1 (2,2%)1 (2,2%)1 (2,2%)

0 20 40 60 80

SI

NO

31 (33,3%)31 (33,3%)31 (33,3%)

62 (66,7%)62 (66,7%)62 (66,7%)

Música clàssica Altres Estils Relacionada amb el teu
instrument

Escoltes música a través d'
alguna plataforma d'internet?

0

10

20

30
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4. Coneixement pla d'estudis 
 

! Quin és el grau de coneixement de... 

 
 

• Trobes a faltar alguna optativa que consideres important per a la teva formació? 

 
• Quina?  

! Alguna assignatura on es treballi també modern o jazz, també la improvisació. En 
general modern 

! Aplicació pràctica de l'harmonia  
! Big Band 
! Cambra i piano 
! Composició 
! Composició a partir de 1r, no em sembla bé que només és pugui fer a 6è  
! Composició des de primer any, pot donar moltes opcions a formar-se en aquest àmbit i 

poder decidir si es veu com a opció per cursar el superior. Sobretot sense nota de 
harmonia requerida.  

! Contemporani 
! Improvisació musical 
! Més places a instrument optatiu 
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! Música antiga 
! Música atonal, Interpretació de música no clàssica 
! Opcions per a fer segon instrument 
! Piano complementari 
! Segon instrument i poder escollir algun que em serveixi per als meva formació 
! Segon instrument pels alumnes de cant (donaria prioritat als alumnes de cant per fer 

segon instrument) i més assignatures d'interpretació 
! Segon instrument, piano complementari  
! Simplement més espai a segon instrument 
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Seguiment acadèmic durant el 
confinament pel Covid-19  
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Període  d’obertura del formulari on-line: Del 1 al 5 d'Abril de 2020 
Finalitat de l'enquesta: 
Enquesta a les famílies i alumnes del CMMB en relació a l’estat del confinament decretat pel Covid-19,  
per tal de valorar les circumstàncies del confinament, les tasques de seguiment que us estem enviant, 
eines telemàtiques que disposeu, comunicació i altres comentaris que ens vulgueu fer arribar. 
 

 

Perfil    
Total respostes: 258 
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Circumstàncies del confinament 
 

Tu i la teva família us trobeu bé? 
 
x Si: 250 
x No: 3 
x Regular: 1 
x Sí, encara que fa uns dies no 
x Si, vam estar malalts les primeres setmanes però ara sembla que ens hem recuperat.  
x Tinc els avis materns amb Covid-19 a l'hospital. No estan greus però els estan controlant perquè 

són gent gran. La resta de la família estem bé. 
x Tots hem tingut símptomes de coronavirus, amb febre, tos, mal de cap.. 
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Tasques de seguiment 
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Eines telemàtiques 
 

 

 
 

Comunicació 
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Creus que podem millorar la comunicació d’alguna manera? 
 
Total respostes:      125 
És molt bona      10,4 % 
No cal millorar-la, està bé, és correcte, bona…  52,8 %   
Propostes de millora     19,2 % 
Propostes de millora en tó d’objecció   15,2 % 
No ho sé       2,4 % 
 
 
(*) Aquest apartat, que resumeix la consulta oberta del títol que l‟encapçala, no conté la totalitat ni la literaltat de les 
aportacions de l‟alumnat, si bé estan reflectides tant percentualment com en la seva essència. 
 
PROPOSTES 
Les propostes de millora són majoritàriament en relació a la utilització de les ‘noves’ eines i aplicacions 
de comunicació: Skipe, Zoom, Meet, Google classroom, Microsoft Teams; videotrucades, 
videoconferències, vídeos de cada exercici, tutorials… i optimització de les eines pròpies (Intranet i 
Moodle). 
- Classes telemàtiques de llenguatge, si més no per resoldre dubtes. 
- Algunes classes on line / classes per skipe / classes virtuals /classes per videoconferència... 
- Videotrucades/ algunes classes telemàtiques/ per organitzar-se millor. 
- Videoconferències amb els professors per animar els alumnes. 
- Suggeriment: vídeos gravats pels professors per tal d’avançar matèria o concretar alguns exercicis. 
- Compartir email o WhatsApp. 
- Per l’assignatura d’Orquestra, que queda coixa, el suggeriment és disposar de gravacions de petita 
orquestra on falti l’instrument que toca cada alumne per poder tocar a sobre.  
 
OBJECCIONS I/O INCERTESES 
- Alguna informació general des del centre. 
- A vegades els correus electrònics arriben tard. 
- Correus electrònics amb més claredat. 
- Més freqüència de correus electrònics. 
- Posar més a l’abast els correus dels professors (¿?). 
- Més informació. 
- Rebre les feines amb suficient antel·lació.  
- En alguns casos, concretar millor les tasques a fer. 
- Més informació de com s’ha de fer el seguiment de totes les assignatures, saber com s’ha de procedir 
amb les assignatures de conjunt, com s’haurà d’avaluar el curs… 
- Que tots els professors es posin en contacte amb els alumnes. Encara no he rebut indicacions 
d’algunes assignatures.  
- Adobe connect, per expemple, permet una trucada amb més de 10 persones i possibilita el seguiment 
de classes com Hª de la música o Harmonia. Trobo que no s’està fent tot el què es pot.  
- Harmonia: molta feina la primera setmana, cap més notícia (des del 19 de març) i haig de preparar 
l’examen final.  
- Harmonia: ordenar una mica la comunicació. Fer arribar els deures sempre el mateix dia de la setmana 
i concretar sempre el dia d’entrega. 
- Orquestra: no ens han dit res. 
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- L’optimització de l’ús d’una millor Intranet i del Moodle milloraria tant la comunicació com la gestió 
de la feina.  
 

 
Aquí pots afegir altres comentaris 

 
ALTRES COMENTARIS  
Respostes:        62 
Agraïments (sense comentaris específics)   16 % 
Bé, correcte (sense comentaris específics)   5 %    
Dificultats de l’entorn, tècniques i d’instrument          29 % 
Dificultats acadèmiques     29 % 
Propostes i demandes      16 % 
Nul.les        5 % 
 
(*) Aquest apartat, que resumeix la consulta oberta del títol que l‟encapçala, no conté la totalitat ni la literaltat de les aportacions de l‟alumnat, si 
bé estan reflectides tant percentualment com en la seva essència.      
 
DIFICULTATS (entorn, tècniques, instrument, emocionals) 
PERCUSSIÓ  (representa el 33 % de dificultats d’aquest epígraf)  
- La manca d’instruments no permet estudiar/assajar. 
- La gran majoria no tenim res a casa, tret de llibres on picar o alguna caixa sorda, exceptuant algú que 
disposa de marimba. 
- El 70% del repertori només el podem estudiar a les aules de percussió. 
- Tinc caixa sorda però em falta la resta.  
- Necessitem instruments i un lloc ampli on ubicar-los sense limitacions acústiques. 
- Els veïns es queixen. Puc tocar poc i amb sordina (violí). 
- És molt difícil estudiar sense cap queixa del veïnat. 
- He demanat un piano digital. Estic a l’espera de rebre’l. 
- No tinc piano a casa i no puc practicar l’optativa de segon instrument. 
- Tinc piano però no tinc orgue. Gabriel Reina Saumoy, 1r de piano i d’orgue, 01/04/2020 
- Els espais i els horaris de la casa estan molt ocupats. Li és molt difícil trobar una estona per estudiar 
(ho diu la mare de l’alumne). 
- Problemes de connexió de xarxa a casa. No tinc ordinador. Treballo només amb el mòbil. 
- No tinc wifi a casa. No em puc comunicar ni amb companys ni amb professors per 
videoconferències. 
- Mi internet no es fibra. A veces va muy lento y dificulta envíos y videoconferencias.- Estic al meu 
poble i la connexió a internet és bastant deficient. Em costa pujar els audios i veig els correus més tard 
de la data que els heu enviat.  
 
- El passat dilluns va morir el meu avi per culpa del coronavirus i estem tots molt afectats. 
 
 
 
DIFICULTATS ACADÈMIQUES 
 
- L’únic professor que ha contactat amb mi setmanalment és el d’instrument 
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- D’orquestra no he rebut informació. 
- No tenim feina de l’agrupació i educació postural.  
- Classes on line, treballs a casa, pràctica d’instrument… De vegades no em dóna temps a fer totes les 
tasques de llenguatge musical.  
- Massa feina de llenguatge musical. 
- La feina a casa hauria de ser una mica més moderada. 
- Vaig molt just en acabar les feines assignades a causa de la pressió de l’institut. 
- Més feina no! Cinc assignatures al CMMB, i l’insti, és suficient!  
- … per mi, i potser també per altres alumnes que realment necessitàvem la guia de les classes habituals, 
en aquest moment se’ns fa difícil assolir correctament les responsabilitats del curs. (Alumne universitari). 
- Tal com estan plantejats, en la situació actual, és impossible fer els conjunts instrumentals, però 
s’hauria de trobar la manera perquè es pugui seguir treballant el contingut. 
- És més complicat estudiar des de casa. 
 
PROPOSTES i DEMANDES 
- Els estudiants de percussió no tenim tots els instruments a casa. Demanem que es busqui una solució 
i que es tingui en compte a final de curs les nostres dificultats específicament. 
- Contacte més directe amb els professors. 
- Tenir contacte amb el tutor. 
- Fer classe per whatsApp amb el professor d’instrument.  
- Més concreció de les tasques setmanals de llenguatge. 
- Trobo a faltar més indicacions sobre el què hem de fer a llenguatge musical.  
- Necessitaria més material i més seguiment d’harmonia. 
- És necessari un seguiment personalitzat per cadascú. 
- Pels conjunts instrumentals, per exemple, es podrien donar partitures amb audios de les obres del 
repertori del curs perquè es pugui tocar a sobre.   
- Que es tingui en compte que és més complicat estudiar des de casa. 
- Informació sobre el calendari acadèmic, sobre l’avaluació final del curs, sobre audicions… 
- Podríeu demanar informació sobre les proves al Superior? Els meus companys i jo estem una mica 
preocupats pel tema. 
- Si bé és important mantenir cert seguiment, en especial de l’instrument, ara és un temps per rebaixar 
exigències. Tenint en compte les dificultats personals, col.lectives, telemàtiques… no s’hauria de 
pretendre continuar amb el programa ni amb la quantitat de treball habitual.    …/… 

 
Per concloure, i ara sí, literalment: 
 

x “Agraeixo molt aquesta enquesta per donar veu a tothom i valorar totes les circumstàncies. Moltes gràcies” 
x “Esperem que us trobeu bé de salut” 
x “VULL AGRAÏR L‟ATENCIÓ I LA SENSIBILITAT DE TOT EL PROFESSORAT CAP 

A MI EN AQUESTS MOMENTS” 
x “Trobo a faltar moltíssim poder anar al Conservatori” 
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ANNEX 
S‟inclou  aquesta „carta al professorat‟ 

“Sense ànim de cap caça de bruixes, com ja he dit els professors estan mostrant molt bones competències. M‟agradaria 
compartir, però, una reflexió.  
Si bé és cert que el futur és incert, podem saber que difícilment es tornaran a realitzar activitats col·lectives d‟aquí al 
9 de juny, on hi ha previstes les juntes d‟avaluació. Estic pensant en assignatures com llenguatge, conjunts 
instrumentals… on hi ha més de 50 persones. Per tant, crec que davant el moment en que ens trobem, hi ha certes 
coses que són qüestionables.  
Ben cert és que el conservatori té un pla docent amb unes competències que l‟alumnat ha d‟assolir abans de passar al 
curs següent. Al mes de febrer els professors de les parts teòriques ens van dir que ja havíem assolit els continguts, i 
que per tant només calia repassar i enfortir els coneixements.  
La meva aportació: el conservatori ja fa anys que treballa seguint la deontologia, una disciplina basada en l‟aplicació 
d‟uns valors i unes actituds; fer de la música una eina de transmissió i desenvolupament d‟aquestes, tant personals 
com de la societat. També serveix per prendre consciència i ser conseqüents amb les accions i obligacions professionals 
de cadascú i aconseguir un equilibri raonable de drets i obligacions per part de totes les persones implicades.  
Per tant, no s‟entén com és que si les obligacions del curs són assolir uns coneixements que ja tenim, per què en estat 
d‟alarma i crisi ja no només sanitària sinó també social, on veiem cada dia centenars de morts, on cadàvers s‟estan 
amuntegant, on famílies pateixen greus situacions econòmiques, per què en una situació així seguim fent més feina 
que quan estàvem presencialment? No és contradictori que el conservatori sigui una institució on preval els valors de 
la societat i dels individus, i per altra banda ens dediquem a actuar com si al nostre voltant no passés res i exigim 
deures i activitats als joves que prou problemes ténen en comparació a fa uns mesos?  
M‟agradaria recordar unes paraules de Joan Elías, Marta Farrés, Mireia Planas, Mireia Quintana i Mireia 
Torras fa uns anys, “Prendre consciència que la nostra tasca envers els alumnes és ajudar a educar-los integralment, 
és a dir no només com a músics sinó també com a persones”.  
M‟agradaria que aquesta carta arribés a tots els docents del centre, i compartir aquesta reflexió: com ens recordarem a 
nosaltres mateixos en 30 anys? com la gent va entregar, o no, els deures de repàs a temps per un examen que 
segurament no es farà? o com la ciutadania que va deixar de banda els interessos individuals i ens vàrem abocar a 
ajudar a fer més suportable una crisi mundial i a fer una millor societat?  
 
Atentament i amb desig de que el conservatori estarà a l‟alçada dels esdeveniments com sempre ha demostrat, 
 

Alumne estudiant de trombó  
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Finalitat de l'enquesta: 
En cas que hagis sol•licitat l’anul•lació o renúcia de la teva matrícula al CMMB durant aquest curs, 
t’agraïrem que emplenis l’enquesta adjunta. 
 

 
Total respostes: 10 
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