
AREA FORMACIÓ  
memòria 2014-15 
 
FORMACIÓ PERMANENT 
 

- Comunicació no violenta 
 

Conservatori 21 

EMMB Eixample 2 

EMMB Nou Barris 2 

TOTAL 25 
 
- Direcció de conjunts instrumentals 
 

Sí, Conservatori 9 
Sí, EMMB Eixample 6 
Sí, EMMB Nou Barris 3 
Sí, EMMB Sant Andreu 6 
No pertanyo al col·lectiu IMEB 15 
 39 

 
- TIC a l'aula d'instrument (Javier Bofarull, Lito Iglesias, Ester Vela) 
 

Sí, del Conservatori 17 
Sí, de la EMMB Eixample 4 
Sí, de la EMMB Nou Barris 3 
Sí, de la EMMB Sant Andreu 1 
No pertanyo al col·lectiu 
IMEB 3 
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- Guitarra (Carles Trepat) 

Organitzat pel Grau Professional i obert a alumnes externs 
 

- Música tradicional de la Índia. La Tabla (Hiren Chate) 
Presentació/concert a la Sala Vermella: 58 participants. 
 

- Música tradicional de l’Iran (Naghmeh Saz) 
Presentació/concert a la Sala Vermella: 45 participants. 

 
- Moodle (Míriam Redondo) 
 

Propostes estiu 2015: 
 

- Formació als professionals dels centres d’ensenyaments musicals municipals sobre el 
protocol per a la prevenció, detecció i actuació davant l’abús sexual. 16h presencials 
Fundació Vicky Bernadet) 

- Feldenkrais nivell 1 (15h presencials Ohad Nachmani) 
- Feldenkrais nivell 2 (15h presencials Ohad Nachmani) 
- Escola d’esquena i formació postural als ensenyaments musicals (3h presencials 

FREMAP) 
- Comunitat d’aprenentatge (30h presencials/virtuals CREA/UB) 
- Comunicació no violenta (Pilar de la Torre) 

 



 
TÀNDEM 
 

� Alt grau de satisfacció en les famílies, mestres i alumnat. 
� Ítems de l’avaluació externa satisfactoris en alt grau. 
� Augment de la participació de les famílies a les reunions de classe col·lectives i individuals. 
� Disminució de les incidències amb alumnat i famílies. 
� Increment de la quantitat de nens i nenes que participen de les extraescolars. Increment gran de les visites 

d’ex-alumnes a l’escola participant en les activitats festives.  
� Creació de projectes interdisciplinars. 
� Participació del 80% claustre en activitats de formació. 
� No reflectits millors resultats en la millora en les competències bàsiques i en atraure famílies que 

reflecteixin la diversitat cultural i econòmica del barri (es preveu millora a 5/6 anys de la implantació del 
projecte). 

 

TALLERS MUSICALS 

Taller de violí:  

Total d'alumnes:  15 alumnes 

Total de grups: 3 grups 

Taller de violoncel :  

Total d'alumnes:  6 alumnes 

Total de grups: 1 grup 

Taller de bazucada (percussió):  

Total d'alumnes:  4 alumnes 

Total de grups: 1 grup 

 

ACTIVITATS DESTACADES  

� Participació al Concert de Nadal 
� Concerts d'alumnes del CMMB a l'Escola 

- Quartet de clarinets (Yolanda Gonzàlez) 
- Duet de flauta i piano (Carles J Comalada) 
- Quartet de corda (Erika Gallova) 

�    Jocs Florals del barri de Poble-sec “Terra Negre” 
�    Mostra d’entitats del barri de Poble-sec 
�    Cantada a les Llars d’infants “La Gavina” i “Forestier” 

 
ORGANITZACIÓ  

Gestiò autònoma de l'Escola assessorada pel CMMB en qüestions musicals i pedagògiques i vehiculada a través 
de l'AMPA per a qüestions de Contractament i financeres (facturació a l'AMPA mitjançant gestor).  
 
Quota alumnat: entre 13 a 18 €/mes (11 a 16€ socis de l’AMPA).  
 
Total de professors: 
 

- 3 professors de l’escola (dos amb dedicació total a música de P3 a 5è primària i un amb dedicació parcial a 
6è primària) 

- 3 professors externs per a les activitats extramusicals (3h, 1h i 1h de dedicació setmanal respectivament). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CURSOS OBERTS 
 
Cursos:  
 

 ofertats efectius 

FORMACIÓ TEÒRICA 11 9 

CULTURA MUSICAL 6 3 

FORMACIÓ INSTRUMENTAL 10 8 

CONJUNTS MUSICALS 20 8 

 47 28 

 

Alumnes: 288  
- cursos regulars: 184 
- canta conservatori: 104 
- total matrícules: 383 

 
Professors: 17 

- professorat funcionari: 6 (14 hores de dedicació) 
- professorat extern: 11 (36,5 hores de dedicació) 

 
 Montserrat Castro 6 

Eduard Comalada 1 

Gregori Ferrer 5 

Matias Kamelman 1 

Murat Khupov 2,5 

Murat Laudenbach 1 

Fausto Murillo 6 

Meritxell Puig 5 

Maria Rosa Ribas 3 

Laia Rius 3 

Laia Torras 3 

 36,5 


