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VALORACIÓ DELS OBJECTIUS ESPECÍFICS DEL CURS

OBJECTIU

Objectiu 1:
millorar
l’organització,
el rendiment i
la implicació
de les
agrupacions,
així com el
grau de
satisfacció de
l’alumnat i
professorat de
l’escola.

ACTUACIONS

Actuació 1.1
Pel que fa al repertori i a la manera de
treballar-lo:
1.1.1. Implementar el programa
informàtic Smart Music a les
agrupacions de corda i vent
(orquestres, bandes i bigband) i
treballar amb ell a les aules
d’instrument.
1.1.2. Estrenar l’obra Embolic de tardor
(llibre/recepta: Ada Parellada; música:
Albert Guinovart) com a repte i projecte
motivant.
1.1.3. Triar repertori adient segons la
temàtica del curs: música, dibuix i
pintura i organitzar els corresponents
concerts temàtics d’escola.
Responsables: responsables de
departament de vent i corda i caps
d’agrupació

INDICADORS I DADES

Indicador 1.1.1
Propostes de repertori per part del
professorat amb alumnat a les
agrupacions a l’excel creat per a tal
finalitat.
Indicador 1.1.2
Obres demanades i comprades per ser
interpretades per les agrupacions
Indicador 1.1.3
Grau de satisfacció de l’alumnat amb el
repertori proposat:
-gens
-poc
-força
-molt
Indicador 1.1.4
Concerts resultants

Temporització: al llarg del curs

Actuació 1.2
1.2.1.Posar més èmfasi en els hàbits
d’assaig: puntualitat, silenci a l’aula,
estudi de les partitures, portar llapis,
etc.
1.2.2. Establir pautes de causa-efecte
(p.e.: els darrers que arriben recullen
l’aula).
1.2.3. Escriure una normativa clara per
a l’alumnat sobre hàbits d’assaig
Responsable: caps d’agrupació
Temporització: al llarg del curs
Actuació 1.3
Repensar el funcionament de partitures
i carpetes als assajos i concerts: fer
carpetes d’assaig que sempre estaran a
l’escola.
Responsable: professors de parcial de
les grans agrupacions i caps
d’agrupació.

Indicador 1.2.1
Puntualitat de l’alumnat i
comportament durant l’assaig.
Indicador 1.2.2
Assoliment de la partitura
Indicador 1.2.3
Material a l’aula

ASSOLIMENT DE
L’INDICADOR
Assoliment 1.1.1
Assolit parcialment. Degut al tancament
de l'escola per la pandèmia de la
COVID-19, aquesta actuació no s'ha
pogut acabar, però sí es va iniciar la tria
i coordinació dels diferents professors
implicats fins al moment del tancament.
Assoliment 1.1.2
Assolit. Tant el concert “Embolic de
tardor” com tot el procés per arribar-hi
van ser un èxit!
Assoliment 1.1.3
Assolit parcialment. Degut al tancament
de l'escola per la pandèmia de la
COVID-19, aquesta actuació no s'ha
pogut acabar, però sí es van fer
concerts temàtics abans del tancament,
com el d’Inauguració del curs o el del
10è aniversari de l’escola.
Grau de satisfacció de l’alumnat: força.
Assoliment 1.1.4
Assolit parcialment. Degut al tancament
de l'escola per la pandèmia de la
COVID-19, aquesta actuació no s'ha
pogut acabar. Es van fer els concert
previstos fins la data del tancament.
Grau de satisfacció de la comunitat
educativa: molt

Assoliment 1.2
Assolit. Degut al tancament de l'escola
per la pandèmia de la COVID-19,
aquesta actuació no s'ha pogut acabar,
però sí es va iniciar la tria i coordinació
dels diferents professors implicats fins
al moment del tancament.

Indicador 1.2.4
Normativa hàbits d’assaig

Indicador 1.3.1
Disminució o no d’incidències de falta
de partitures als assajos i concerts.

Temporització: preparació a l’inici de
curs i seguiment al llarg del curs.
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Assoliment 1.3
Assolit. Es van comprar carpetes
d’escola i es van utilitzar fins al moment
del tancament.
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VALORACIÓ DE L’OBJECTIU: en general, l’objectiu de millorar l’organització, el rendiment i la implicació de les agrupacions,
així com el grau de satisfacció de l’alumnat i professorat de l’escola s’ha assolit o estava en vies d’assolir-se en el moment del
tancament de l’escola a causa de la pandèmia. Certament, algunes actuacions no es van poder completar i els indicadors que
tenim són parcials, però tot estava iniciat i fins i tot consolidat en el moment del tancament.
PROPOSTA DE MILLORA: donada la situació actual, aquest objectiu continua vigent però les limitacions d’espai, de compartir
carpetes, de fer grans concerts, etc., han de quedar de moment post-posades.

OBJECTIU

ACTUACIONS

Actuació 2.1
Millorar i ampliar el cant coral a
l’escola per a alumnat de 5 a 18 anys:
2.1.1. Oferir llenguatge musical
aplicat al cant coral, començant
aquest curs pel grup de 5-6 anys
(Baloo 1).
2.1.2. Millorar la promoció dels cors
Baloo 2, Crescendo i Teensoul al barri.
Responsables: directora I directors
dels cors.
Temporització: preinscripció i
promoció a l’inici de curs, seguiment
al llarg del curs.

Actuació 2.2
Tornar a crear el cor d’adults, Cor
Maranta, ampliant l’oferta per a
majors de 18 anys a l’escola.
Responsable: directora i directora del
Cor Maranta
Objectiu 2: ampliar i
revisar l’oferta de
l’escola, tant pel
que fa a tipus
d’oferta, com a qui
van dirigides.

Temporització: inscripció a l’inici de
curs i seguiment al llarg del curs.
Actuació 2.3
Creació del grup “Música en
moviment” per a majors de 65 anys,
inicialment en format Taller de 8
sessions, amb la possibilitat
d’ampliar-ho a tot el curs.
Responsable: directora i professora
de “Música en moviment”.

INDICADORS I DADES

ASSOLIMENT DE
L’INDICADOR

Indicador 2.1.1
Demanda per formar part del Cor
Baloo1 (preinscripció)
Indicador 2.1.2
Continuïtat de l’alumnat als cors per
al curs 2010-21.

Assoliment 2.1.1, 2.1.2 i 2.1.3
Assolit. Hem tingut més demanda i
més continuïtat en els cors.
Grau de satisfacció de pares i
alumnes: molt.

Indicador 2.1.3
Grau de satisfacció de pares i
alumnat:
Gens
Poc
Força
Molt

Assoliment 2.1.4
Assolit parcialment. Degut al
tancament de l'escola per la
pandèmia de la COVID-19, aquesta
actuació no s'ha pogut acabar.

Indicador 2.1.4
Demanda per entrar als cors Baloo2,
Crescendo i Teensoul per part
d’alumnat d’escoles del barri.
Indicador 2.2.1
Número d’inscrits al Cor Maranta
Indicador 2.2.2
Grau de satisfacció de l’alumnat:
Gens
Poc
Força
Molt
Indicador 2.1.3
Continuïtat de l’alumnat als Cor
Maranta per al curs 2020-21.
Indicador 2.3.1
Número d’inscrits al grup.
Indicador 2.3.2
Grau de satisfacció de l’alumnat:
Gens
Poc
Força
Molt

Assoliment 2.2
Assolit.

Assoliment 2.3
Assolit parcialment. Degut al
tancament de l'escola per la
pandèmia de la COVID-19, aquesta
actuació no s'ha pogut acabar, però sí
es va iniciar durant el 1r quadrimestre
amb uns tallers per a majors de 65
anys que es van fer al Casal de Gent
Gran del Guinardó pels quals va haver
molta demanda i amb un alt grau de
satisfacció.

Temporització: inscripció a l’inici de
Indicador 2.3.1
curs i seguiment al llarg del curs.
Continuïtat durant el curs del grup.
VALORACIÓ DE L’OBJECTIU: en general, el curs passat els cors van fer un salt important tant a nivell quantitatiu com
qualitatiu. Certament, l’objectiu va quedar interromput a causa del tancament de l’escola per la COVID, però vam posar
els pilars per continuar avançant.

PROPOSTA DE MILLORA: donada la situació actual, aquest objectiu continua vigent però les limitacions d’espai fan que
no puguem ampliar els cors tant com voldríem i que haguem d’esperar a fer propostes per la gent de més de 65 anys,
pels possibles riscos que els podria suposar com a persones vulnerables. Sí que consolidarem el Cor d’adults (Maranta) i
caldrà continuar millorant i ampliant l’oferta de cant corals per a alumnat de 5 a 18 anys.

4

Escola Municipal de Música Eixample Joan Manuel Serrat
Sardenya 368
08025 Barcelona
Telèfon: 93 458 65 90
emmeixample@bcn.cat
www.barcelona.cat/emmeixample

Escola municipal de música xxx

OBJECTIU

ACTUACIONS
Actuació 3.1
Fer el grup de treball que participarà
de l’elaboració del Pla de Convivència,
format pels diferents àmbits de la
Comunitat Educativa: professorat,
alumnat, famílies i PAS.

INDICADORS I DADES

Indicador 3.1.1
Grup de treball amb representació de
tots els àmbits.

ASSOLIMENT DE
L’INDICADOR

Assoliment 3.1
No assolit

Responsables: directora.
Temporització: segon trimestre.

Actuació 3.2
Detectar, mitjançat el grup de treball i
a partir de pluja d’idees, tots aquest
aspectes que caldrà treballar per a
millorar la convivència a l’escola.

Indicador 3.2.1
Detecció dels principals aspectes com
a punt de partida.

Assoliment 3.2
No assolit

Responsable: directora.
Objectiu 3: elaborar
el Pla de
Convivència

Temporització: segon trimestre.

Actuació 3.3
Pensar estratègies per solucionar els
problemes o possibles problemes de
convivència i elaborar el Pla de
Convivència. Presentar-lo a la
Comunitat Educativa.

Indicador 3.3.1
Document Pla de Convivència, útil i
pràctic on tothom s’hi pugui sentir
representat i tingut en compte.

Assoliment 3.3
No assolit

Responsable: directora.
Temporització: tercer trimestre.
VALORACIÓ DE L’OBJECTIU:
Degut al tancament de l'escola per la pandèmia de la COVID-19, aquest projecte no s'ha pogut dur a terme.
PROPOSTA DE MILLORA: donada la situació actual, malgrat aquest objectiu continua plenament vigent, valorem postposar l’elaboració del Pla de convivència per diverses raons:
-La situació excepcional que vivim podria distorsionar els aspectes que a la llarga haurien de quedar reflectits en aquest
Pla i que no es corresponen amb la nostra realitat actual.
-Les recomanacions de les autoritats sanitàries van en la línia de minimitzar les trobades presencials, i considerem que
aquest Pla no es pot elaborar amb reunions a distància.
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VALORACIÓ DELS OBJECTIUS DELS DEPARTAMENTS I GRUPS DE TREBALL

Departament de llenguatge i cors
Cap de departament: Ma Dolors Terensi
Accions

Indicadors

1. Fer arribar les informacions generals de l’ED al
departament i treballar sobre els temes que arribin dels
altres departaments i dels caps de projectes de millora.
2. Intercanviar amb la resta de departaments les actes
de les reunions, per assegurar una bona circulació de la
informació a tots els nivells, dintre de l’escola.

 Actes.

3.Tutoritzar el professorat de nova incorporació.

 Mails informatius.

4. Revisar i consensuar llibres de text pels diferents
grups de llenguatge.

 Llistat amb referència de llibres per a les famílies.
 Actes dels exàmens de lectura a vista.

5. Organitzar les activitats del departament durant les
setmanes de concerts, jornades i avaluacions dels grups:
Prova d’accés, 3r3r, 3r2n i ESO.

 Models lectures a vista.
 Documents diversos resultants de la organització de
les diferents activitats.

6. Organitzar el traspàs d’alumnat posterior seguiment
dels grups de llenguatge: nivells, continguts,
metodologia, alumnat que requereix una atenció
especial, etc. (en especial 1r cicle i ORFF reforç).

 Document Excel i mails recordatoris professorat.
 Convocatòria reunió famílies i ajudar adjudicació
d’instrument.

7. Promocionar l’alumnat de llenguatge, confecció dels
nous grups i ajudar a la confecció d’horaris de
llenguatge pel curs 2020-21.

 Concerts realitzats.
 Treball dins l’aula.

8. Fer calendari presentació d’instruments per a 1r2n
curs i posterior seguiment de la tria d’instrument per
part de l’alumnat de 1r2n i 2n1r.
9. Realitzar un concert per part de l’alumnat de 1r cicle
al Nadal i/o final de curs.
10. Celebració 250 anys naixement de Beethoven.

Valoració: Fins el mes de març es van dur a terme totes les accions i activitats previstes sense cap incidència. Arran
del confinament a causa de la COVID-19 vam fer reunions de departament via vídeo-conferència per poder encarar
el nou moment. S’ha creat un espai al Drive on hem compartit material i documents, en especial un doc. on hem
penjat cadascun dels professors els deures per a cada grup-classe, ens hem posat d’acord perquè hi hagués una
certa uniformitat ens els deures proposat per cada professor. Van quedar algunes presentacions d’instruments i es
va solucionar enviant links proposats pels mateixos professors d’instrument.
Proposta de millora: Establir un calendari quadrimestral previ de reunions de departament. Canvi de llibres de text
per poder afrontar millor un nou confinament i la reducció d’hores lectives en els grups de llenguatge. Crear un doc.
amb links de vídeos interessants per fer la presentació d’instruments a 1r2n i 2n1r.
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Departament de polifònics
Cap de departament: Carolina Rius
Accions

Indicadors

1. Organitzar i fer el seguiment de les activitats del
departament: avaluacions, jornades, intercanvis,
concerts externs, activitats...
1.1 Avaluacions interdepartamentals: coordinar la sessió
prèvia a les avaluacions per compartir les realitats
tècniques de cada instrument.
2. Gestionar el traspàs d’informació entre l’ED i el
departament: demandes, idees, materials o
suggeriments.
3. Posar en comú amb la resta de departaments les
actes de les reunions, per assegurar una bona circulació
de la informació a tots els nivells.
4. Fer el seguiment de les agrupacions de polifònics i de
la seva inclusió en les grans formacions i espectacles
d’escola.

 Actes.
 Documents diversos resultants de la organització de
les diferents activitats, avaluacions i concerts.

5. Organitzar el 9è cicle de concerts d’instruments
polifònics. Fer-ne el seguiment i la valoració de forma
continuada.

 Mails informatius i gestió.
 Document de previsió i seguiment de les
agrupacions per al curs 2019-2020.

6.Tutoritzar el professorat de nova incorporació.
7. Projectes específics del curs 2019-2020:

 Graella al Drive amb el cicle polifònics.

7.1 Espectacle transversal promogut pel departament
dels polifònics i dins el marc dels 10 anys de la
inauguració de la nova seu de l’escola de música.
Concert teatralitzat La malaltia de la Cinta. Obra
encarregada per la Diputació de Tarragona amb música
de Pelegrí Portolés.

 Documents valoració de les activitats i concerts.
 Concerts, monogràfics i trobades de concerts.

7.2 Piano: participar del Off concurs Maria Canals.
7.3 Associació Catalana d’Arpistes: trobada d’arpistes de
les escoles de Sta. Perpètua, Terrassa, CMMB i Girona.
Enguany concert extraordinari a la ciutat de València
amb la repetició de l’espectacle WestHarpStory.
7.4 Guitarra: Trobada de grups i ensembles de les
escoles EMME i EMM Badalona i trobada amb els
guitarristes de l’EMM Sant Andreu per fer un Concert
amb obres de Shostakovich
7.5 Participació a l’espectacle Embolic de tardor amb
música d’Albert Guinovart.
Valoració: Les accions pròpies de gestió s’han dut a terme positivament per l’experiència acumulada podent
aglutinar els esforços en els nous projectes. Es valora molt positivament els projectes transversals que impliquen
l’agrupació de diferents instrumentistes en un mateix espectacle-concert. Afegir que durant el curs es va acordar fer
una trobada de guitarristes a l’abril a l’EMME, juntament amb l’alumnat de EMM Sant Andreu (projecte
Shostakovich). Arrel del confinament la participació dels pianistes de l’OFF Maria Canals es transformà amb
compartir vídeos a la Galeria dels Tocats “a Casa”, amb la sorpresa de poder tocar a la sala gran del Palau de la
Música aquell alumnat que ha participat. També des del departament de polifònics juntament amb el departament
de llenguatge musical s’ha impulsat la elaboració d’un vídeo col·laboratiu des de casa amb el tema “La Tendresse”.
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Proposta de millora: En la organització dels concerts que impliquen a un alt nombre d’alumnat i de professorat i
d’espectacle multidisciplinari amb teatre i famílies, en concret l’Estranya Malaltia de la Cinta, és imprescindible una
acurada previsió en el calendari en espais, dies d’assaig i professorat implicat. Malgrat a finals de març estava tot
lligat i al sac, vam anar un pèl tard. Malauradament no s’ha pogut representar el conte musical.

Departament d’agrupacions
Cap de departament: Oriol Rigau
Accions

Indicadors

1.Els materials amb els que treballen les agrupacions
(tipus de músiques).
2.L’equilibri intern de les agrupacions.
3.El rendiment de les agrupacions (treball intern, en
parcials, a classe, treball personal...).

 Reunions.

4.Les maneres de treballar comunes en el sí de les
agrupacions.

 Observació en assajos, concerts.

5.Les agrupacions com a motors dels aprenentatges
(continguts purament musicals i/o actitudinals, actituds
valors i normes).

 Tutorització.

 Anàlisi.
 Cartes.

6.Compromís de l’alumnat/famílies que participen (o no
i perquè) en les agrupacions i projectes de l’escola.
Valoració: El rendiment de les agrupacions enguany ha estat alt. La planificació prèvia ha estat correcta i en general
les agrupacions han estat equilibrades. Els materials, plans de treball i propostes referides al funcionament intern
(carpetes per faristol amb tots els materials fotocopiats, més puntualitat en els assajos generals), han fet que
l’alumnat estigués més implicat i treballés més acuradament.
Al llarg del confinament s’han fet projectes amb algunes agrupacions i d’altres de més transversals en els quals
l’alumnat ha respost de forma fantàstica.
Proposta de millora: millorar el traspàs d’informació entre el professorat per tal de mantenir sempre les
agrupacions nodrides i equilibrades.

Grup de treball d’instruments:
Responsable: Carolina Rius
Accions

Indicadors

1. Col·laborar amb el coordinador cultural en la
organització dels concerts de solistes d’aula i de cicles.
 Graelles d’organització.

2. Vetllar per la coherència en els programes dels
concerts de solistes d’aula i de cicles amb la secretaria
acadèmica.

 Programes de ma i programes projectats.
 Documents annexos al NOFC.

3. Organitzar col·laboracions puntuals de cambres
petites o duets.

 Mails informatius.
 Concerts i cambres petites.

4. Col·laborar amb el coordinador cultural en la
organització de les avaluacions per cicles, avaluacions
transversals d’instruments.
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4.1 Avaluacions interdepartamentals: coordinar les
sessions prèvies a les avaluacions juntament amb els
caps de departaments per aproximar les realitats
tècniques de cada instrument, compartint l’experiència
del curs anterior.
5. Coordinar la participació dels instrumentistes solistes
que participaran en el concert de la Malaltia de la Cinta.
Valoració: Positiva de la gestió i organització dels concerts i avaluacions.
Proposta de millora: Fomentar les col·laboracions puntuals de cambres petites de l’alumnat amb ganes de fer
molta música.

Grup de treball de vent:
Responsable: Paula Carrillo
Accions

Indicadors

1. Organitzar i fer el seguiment de les activitats del
departament: avaluacions, jornades,
intercanvis,projectes, sortides, etc.
1.1. Avaluacions interdepartamentals: concretar els
criteris en la metodologia d’avaluació i fer una sessió
prèvia a les avaluacions per compartir les realitats
tècniques de cada instrument, junt amb la responsable
d’instruments.
2. Fer arribar les informacions generals de l’ED al
departament i treballar sobre els temes que arribin dels
altres departaments i dels responsables de grups de
treball i de projectes.




3.Fer arribar l’ED les demandes, idees o suggeriments
que puguin sorgir del departament.




4. Fer el seguiment de les agrupacions de vent: plantilla,
repertori, concerts, etc, conjuntament amb el cap
d’agrupacions.





4.1. Fer propostes de millora per a millorar l’organització
d’assajos i concerts.




5. Intercanviar amb la resta de departaments les actes
de les reunions, per assegurar una bona circulació de la
informació a tots els nivells.




6. Fer el seguiment dels alumnes amb diversitat
funcional del departament juntament al coordinador
pedagògic.
7. Tutoritzar el professorat de nova incorporació.
8. Projectes del departament de vent per al curs 201920:
8.1. Incorporar els instruments tradicionals a la banda
Olodum i/o Ventsonats.
8.2. Seguir treballant per incorporar l’Smart Music a les
agrupacions, en col·laboració amb el cap d’agrupacions i

9

Actes.
Documents diversos resultants de la organització
de les diferents activitats.
Mails informatius.
Document de previsió i seguiment de les
agrupacions per al
curs 2020-21.
Mails informatius.
Satisfacció, benestar i eficiència del nou
professorat.
Concerts amb obres amb instruments tradicionals.
Concerts amb obres treballades amb l’Smart
Music.
Agrupacions equilibrades.
Actes.
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els directors de les bandes.
8.3. Millorar la planificació de les agrupacions,
conjuntament amb el cap d’agrupacions.
8.4. Treballar sobre noves activitats per a les Sessions
d’avaluació puntual.
Valoració: Degut al tancament de l'escola per la pandèmia de la COVID-19, hi ha activitats del departament que no
s’han dut a terme. Cal dir que la situació de confinament i les noves maneres de treballar que se’n van derivar, van
propiciar altres projectes interessants. Destacar:
-S’ha fet el seguiment de les agrupacions: plantilla, repertori, hàbits d’assaig... Previsió curs 2020-21
-S’ha fet arribar la informació de l’ED al departament, així com del departament a l’ED
-Durant el confinament: s’ha vetllat perquè tot l’alumnat d’instrument i les diferents agrupacions de vent rebessin
material per part dels seus respectius professors.
-Banda Ventsonats: s’ha fet l’enregistrament del vídeo col·laboratiu “Watermelon Man”.
-S’ha participat a altres projectes proposats des d’altres departaments, com el vídeo col·laboratiu de “La Tendresa”
-Com a part del projecte “Compositor i escola”, s’ha fet la proposta de composició a Salvador Brotons, basada en la
recepta “Soufflé d’hivern” de Jordi Roca i amb llibret de Marcel Clement.
Proposta de millora: vetllar perquè les agrupacions de vent puguin iniciar el curs amb la màxima normalitat
possible, tot mantenint les mesures de seguretat necessàries, tenint en compte que els instruments de vent no es
poden tocar amb mascareta.

Grup de treball de corda i percussió:
Responsable: Josep Ma Gálvez
Accions

Indicadors

1. Organitzar i fer el seguiment de les activitats del
departament: avaluacions, jornades,
intercanvis,projectes, sortides, etc.
2. Avaluacions interdepartamentals: concretar els
criteris en la metodologia d’avaluació i fer una sessió
prèvia a les avaluacions per compartir les realitats
tècniques de cada instrument.
3. Fer arribar les informacions generals de l’ED al
departament i treballar sobre els temes que arribin dels
altres departaments i dels caps de projectes de millora.

 Actes.
 Documents diversos resultants de la organització de
les diferents activitats.

4.Fer arribar a l’ED les demandes, idees o suggeriments
que puguin sorgir del departament.

 Mails informatius.
 Document de previsió i seguiment de les
agrupacions per al curs 2020-21.

5.Fer el seguiment de les agrupacions de corda: plantilla,
repertori, concerts, etc, conjuntament amb el cap
d’agrupacions.
6. Fer propostes de millora per a optimitzar
l’organització d’assajos i concerts.
7. Intercanviar amb la resta de departaments les actes
de les reunions, per assegurar una bona circulació de la
informació a tots els nivells, dintre de l’escola.
8.Tutoritzar el professorat de nova incorporació.
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9. Implementar l’ús del programa Smart Music dins
l’aula d’instrument i agrupació.
Valoració: Durant el 1r quadrimestre el departament de corda i totes les seves agrupacions han participat a les
activitats previstes satisfactòriament. Al 2n quadrimestre a conseqüència del confinament hem hagut de canviar la
forma de treballar i de relacionar-nos dràsticament, explorant noves formes dins l’ensenyament i la col·laboració a
distància. Cal destacar el projecte del vídeo Bella Ciao de l’agrupació Fregasons.
Proposta de millora: caldrà tenir més coneixement i formació respecte les noves tecnologies i ensenyament a
distància per si hi ha un nou confinament al proper curs.

Grup de treball Concerts:
Responsable: Francesc Puig
Accions

Indicadors

1. Planificar concerts per a totes les agrupacions i
departaments de l’escola.
2. Organitzar dos concerts d’escola: Nadal i fi de curs.



3. Planificar i organitzar l’acte d’inauguració del curs,
coincidint amb les Jornades Musicals i Sta. Cecília.

Graelles de valoració al PGA, Memòria i
GoogleDrive.



Concerts.

4. Planificar i organitzar el concert dedicat al nostra
padrí, Joan Manuel Serrat.



Enregistraments del concerts.



Recopilació dels programes de mà.

5. Planificar i organitzar els concerts de les agrupacions i
dels instrumentistes del centre, junt amb els caps
d’instruments i agrupacions.



Dossier amb totes les fitxes de tots els concerts
fets al llarg del curs.



Seguiment de les graelles agrupacions –
concerts.



Programes de mà i enregistraments.



Reunions i actes.

6. Vetllar per la participació adequada de totes les
formacions en el calendari de concerts.
7. Participar en les activitats culturals de l’entorn de
l’escola.
8. Establir contacte amb els agents culturals propers a la
ubicació de escola.

Valoració: En general la valoració dels concerts que s’han fet durant la primera meitat del curs és molt positiva, fins
el darrer concert el 10 de març.
Proposta de millora: Cal tenir en compte de no sobrepassar l’aforament permès.
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VALORACIÓ DE PROJECTES

Compositor i escola: Embolic de tardor
Responsable: Paula Carrillo, Francesc Puig i Aleix Puig
Equip: comunitat educativa
Accions

Indicadors

1. Organitzar, conjuntament amb el director de
l’orquestra i dels cors i el coordinador cultural, l’estrena
de l’obra Embolic de tardor (llibret/recepta: Ada
Parellada; música: Albert Guinovart).

 Mails i cartes.
 Concert, qualitat interpretativa.

2. Vetllar pel bon resultat interpretatiu de l’obra incidint
a través dels tutors.

 Concert, posada en escena.
 Incidència mediàtica.

3. Organitzar la posada en escena de l’obra.

 Nou projecte.

4. Promocionar l’estrena de l’obra als mitjans de
comunicació
5. Iniciar contactes amb cuiners i compositors per
preparar la següent estrena: hivern o estiu 2021.

Valoració: Molt positiva tant per la qualitat de l’obra, el nivell interpretatiu dels músics i el grau de participació de
professors, pares i alumnes.
Proposta de millora: Cal tenir en compte de no sobrepassar l’aforament permès i el número d’alumnes a l’escenari
per a properes edicions.

Música, dibuix i pintura (temàtica de curs)
Responsable: Francesc Puig
Equip: comunitat educativa
Accions

Indicadors

1. Preparar, buscar i escollir materials adequats per les
agrupacions de l’escola.

 Assaigs realitzats i assistència.

2. Contacta amb una escola de dibuix o pintura per
dissenyar conjuntament l’espectacle de fi de curs.

 Mails i reunions amb el professorat implicat.
 Concerts realitzats i assistència.

3. Buscar la col·laboració de l’AFA i les famílies per fer
en comú l’espectacle de fi de curs on hi hagi música i
dibuix o pintura.

 Valoració dels participants.

4. Crear un fil conductor que doni unitat a l’espectacle.
Valoració: els dos únics concerts que es poden valorar son el concert d’inauguració del curs (19 de novembre) i el
concert “10 anys d’escola Municipal al barri!!” (10 de març). La valoració ha estat molt positiva. Gran afluència de
públic.
Proposta de millora: Cal tenir en compte de no sobrepassar l’aforament permès en els grans concerts.
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10è aniversari seu actual EMM Eixample: decoració escola
Responsable: Ana Comellas
Equip: comunitat educativa
Accions

Indicadors

1. Guarnir i embellir els espais comuns de l’escola per
fer-la més acollidora.
2. Aprofitar la celebració dels 10 anys a la nova seu de
l’escola per encarregar dibuixos o pintures, lligat a la
temàtica del curs: música, dibuix i pintura

 Dibuixos i pintures resultants.
 Frases escollides i penjades.

3. Recollir frases cèlebres de compositors i personalitats
lligades a l’àmbit musical emmarcar-les i penjar-les al
passadís i/o escala.
Valoració:
Degut al tancament de l’escola per la pandèmia de la COVID-19, aquest projecte no s’ha pogut acabar.
Tenim guardats, a l’espera de ser penjats, els dibuixos mida foli que els participants de l’Urban Scketch van crear a
partir de tot allò que passava a la Sala d’Audicions el dia del Concert d’inauguració (19 de novembre de 2019).
També el pintor Perico Pastor va pintar un mural a la paret del fons del mateix auditori mentre el concert
d’aniversari dels 10 anys que l’escola està en aquest barri, que volem convertir en mural o vinil o...S’haurà de buscar
la millor forma perquè aquest, no es faci malbé.
Proposta de millora:
Ho tenim tot preparat per la seva finalització.

Dimarts Concert
Responsable: Oriol Rigau
Accions

Indicadors

1. Organitzar un nou cicle de concerts: Dimarts concert
en el sí de l’escola.
 Programa del cicle.

2. Promoure les activitats que se’n derivin com activitats
sorgides d’un centre educatiu i cultural del barri, pel
gaudi dels seus conciutadans, pertanyin o no a la
comunitat educativa del centre.

 Participació d’alumnes com a participants “teloners”
dels concerts.
 Introduccions sobre el contingut dels concerts.

3. Promoure l’activitat concertística del professorat del
centre.

 Difusió del cicle. Dintre i fora del centre.

4. Promoure la participació de l’alumnat del centre en
els concerts.
Valoració: El cicle enguany ha quedat interromput pel confinament degut a la pandèmia provocada per la covid-19a
partir del concert de celebració del 10è aniversari de l’escola a la nova seu. Fins llavors els concerts han estat un èxit
d’assistència de públic, de programa i de valoració general.
Les mitjanes d’assistència de públic han rondat els 90 assistents per concert
Proposta de millora:
Si la situació provocada per la pandèmia ens permet seguir programant el cicle haurem de fer-ho amb unes normes
d’assistència i d’aforament diferents que encara no hem pogut decidir ni treballar.
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El procés creatiu
Responsable: Francesc Gregori
Accions

Indicadors
 Reunions internes.
 Calendaris amb els dies de taller, tant de composició
com d’edició.

1.Organitzar un taller en el que es donaran eines per a
que els alumnes puguin crear una petita composició
musical.

 Confecció d’un PowerPoint amb les pautes per a la
composició.

2.Organitzar un taller en el que es donaran nocions de
Finale (programa d’edició musical) per tal que els
alumnes puguin editar les partitures creades.

 Creació de diversos documents per a la classe
d’edició de partitures.
 Impressió final de les partitures dels alumnes.

Valoració:
Degut al tancament de l’escola per la pandèmia de la COVID-19, aquest projecte no s’ha pogut acabar.
Proposta de millora:
Fer una millor previsió de dates i espais i organitzar els tallers amb temps.

L’escola interpreta el seu padrí
Responsable: Francesc Gregori
Accions
1.Organitzar i dur a terme un concert on, a ser possible,
hi participi el padrí de l’escola Joan Manuel Serrat, tant
personalment com interpretant alguna de les seves
cançons.

 Reunions internes.

2.Coordinar data amb Joan Manuel Serrat per tal de
poder fer el concert així com la tria del tema a
interpretar.

 Concert

Indicadors
 Arranjament d’una cançó de Serrat per tal que
pugui ser interpretada per algun conjunt o diversos
alumnes de l’escola.

Valoració:
Finalment, el Serrat va venir a celebrar amb nosaltres els 10 anys d’escola al barri de la Sagrada Família, coincidint
també amb els 10 anys que és el nostre padrí. Així doncs, el format va ser diferent.
Valoració molt positiva! El concert va ser tot un èxit!
Proposta de millora:
Fer participar a Serrat d’altres activitats de l’escola, com del projecte “Compositor i escola”, i no només al concert
que li dediquem cada curs.
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Dinamització del barri
Responsable: Paula Carrillo i Carolina Rius
Equip: Núria Gibert, Adrià Heredia, Carme Vallribera i Joan Izquierdo
Accions

Indicadors

1. Re-dissenyar i adaptar els projectes de col·laboració
amb centres del barri segons l’experiència del curs
passat.
2. Portar a terme els projectes escollits:
2.1 Concerts bressol: dos petits contes musicals basats
en cançons infantils populars i d’autor, per donar a
conèixer de prop i manipular instruments musicals, de
mans del professorat de l’escola de música, gaudint
d’una experiència lúdica i pedagògica. Gestionar,
organitzar, revisar i assajar els contes amb les obres i
cançons musicals corresponents a cada conte.

 Reunions internes. Actes.
 Fitxes de presentació adaptades.
 Reunions amb els centres implicats. Actes.

2.2 Rumba i folk: organitzar i dur a terme un concert
amb temes de rumba i folk sobre la temàtica “canvi
climàtic”. Ampliació de la participació a un major
nombre d’alumnat de 3r i 4t de primària acompanyats
del combo de rumba i folk de l’escola de música.
Implicar a les escoles Fàsia i Lèxia per fer un tema
cantant i amb llenguatge de signes. Dur a terme el
concert en un espai públic i obert.

 Concerts – espectacles.
 Avaluació per part de músics i educadors
participants.
 Graelles amb organització de grups alumnat i
professor implicat.
 Calendaris amb dies de reunions i assajos de
professorat i alumnat.

2.3 Descoberta d’instruments: Concerts-presentació
d’alguns instruments de l’escola. A posteriori es donarà
la opció als alumnes interessats d’assistir a unes sessions
obertes on podran provar directament l’instrument
escollit amb el professor.
Convidar als alumnes de 4t i 5è de primària de 4 CEIPs
del barri (Fructuós Gelabert, La Sedeta, Sagrada Família i
Escola Univers). Gestionar, organitzar, coordinar escoles
i professorat d’instrument, assajar el concertpresentació. Informar els 4 centres participants sobre
contingut i objectius del projecte i l’organització de les
sessions(calendari dels concerts-presentació, sessions
obertes, etc.).

 Document d’avaluació de les activitats dutes a
terme.
 Correus electrònics reunions amb el professorat
implicat.
 Documents de contacte, informació, organització,
seguiment.
 Documents de valoració final de les activitats.
 Documents necessitats de materials i transport
d’instruments.
 Documents d’avaluació de les activitats per part
dels mestres dels CEIPs i dels alumnes participants.

2.4 Les escoles canten: col·laborar del concert organitzat
pel seminari del CRP Gràcia, amb arranjaments, assajos i
concert amb alumnat de l’escola de música que
acompanya les cançons que canten alumnes de 1r de
primària de 11 escoles.

 Reunions d’avaluació de l’activitat amb el
professorat implicat.
 Documentació publicitària per a una major difusió
de l’activitat (elaboració de tríptics informatius...)

2.5 Taller Fasia i Lèxia: organitzar i gestionar un
intercanvi de treball musical amb alumnat amb
diversitat funcional i agrupacions de l’escola de música
en dues sessions de treball conjunt i una petita exposició
oberta per a les famílies.
2.6 Taller flauta de bec: organitzar i fer tallers de flauta
de bec a les escoles La Sedeta i Nou Patufet, muntant
grups on s’incloguin les diferents flautes de la família:
soprano, contralt, tenor i baixa.
3. Pensar nous projectes.
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2.1. Concerts Escoles Bressol: degut al tancament de l’escola per la pandèmia de la Covid19, aquesta activitat no es
va poder realitzar.
2.3. Descoberta d’instruments: degut al tancament de l’escola per la pandèmia del COVID19, aquesta activitat es va
realitzar sols durant el primer quadrimestre del curs.
Valoració:
L’organització, calendaris de dates, espais, assajos generals, repertori i particel·les estava fet, pactat i treballat amb
les escoles i CRPS. Només s’ha materialitzat la “descoberta dels instruments” i algunes sessions del taller de flauta
de bec, previstos pel primer quadrimestre. La resta de sessions, tallers i concerts no s’ha pogut realitzar degut al
tancament de l’escola per la pandèmia de la COVID-19.
Proposta de millora: valorar de fer un canvi de dates important i concentrar la majoria d’activitats el segon
trimestre de gener a març i alliberar el final de curs de moltes altres activitats. Proposar-ho a les escoles, i també al
professorat implicat per assegurar que les agrupacions que hi participen tinguin el material preparat.

Barris en dansa
Responsable: Paula Carrillo i Francesc Puig
Equip: comunitat educativa
Accions

Indicadors

1. Col·laborar amb la companyia de dansa Iliacán per
posar música a l’espectacle “Barris en dansa”, projecte
de dansa amateur de caràcter social i inclusiu, vinculat
aquest curs al districte Eixample.

 Alumnat interessat a participar.
 Espectacle.

Valoració: molt positiva. Ha estat una experiència molt interessant per l’alumnat de l’escola. En general s’ha
demanat un gran esforç a l’alumnat (assajos i concerts) que no sempre han pogut dur a terme.
Proposta de millora: major implicació per part de l’alumnat a l’hora de comprometre’s amb les dates i els horaris.

Col·laboració Jove Orquestra Simfònica de Barcelona (JOSB)
Responsable: Paula Carrillo
Equip: departament de corda
Accions
1. Organitzar activitats de col·laboració amb la JOSB,
orquestra resident a l’escola durant aquest curs:

Indicadors

 Assistents als assajos oberts.

-Assajos oberts.
-Col·laboració d’alumnat a les seves produccions.
-Activitats conjunta JOSB i Bencordats.
-Concert de grups de cambra de la JOSB a l’escola.

 Concerts i activitats.

Valoració:
Degut al tancament de l’escola per la pandèmia de la COVID-19, aquest projecte no s’ha pogut acabar.
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Projecte Moviment i instrument
Responsable: Paula Carrillo i Àfrica Aymamí
Accions

Indicadors

1. Continuar fomentant la participació de l’alumnat de
l’escola de 3r i 4t cicle als grups de moviment i
instrument com a part fonamental de la seva formació.

 Participació de l’alumnat.

 Grau de satisfacció d’alumnat i professorat amb la
2. Fer una prova pilot vinculant el llenguatge musical i
prova pilot: gens/poc/força/molt.
moviment i instrument.
Valoració: De caràcter voluntari i amb assistència setmanal alta.
Grau de satisfacció d’alumnat i professorat de la prova pilot: Molt positiva en tots el grups. Tant l’assistència
com l’aprofitament dels alumnes és alta. En el confinament s’han realitzat àudios que els alumnes han pogut
practicar sols o en família, amb una bona acollida.
Proposta de millora: pel curs 20-21 s’organitza l’horari lectiu de l’alumne de 3r3r i 4t1r compactant les sessions
de moviment i instrument amb les classes de llenguatge, sent part del currículum de l’escola.

Promoció instruments tradicionals
Responsable: Paula Carrillo
Equip: Jordi Figaró i Francesc Gregori
Accions

Indicadors

1. Vetllar per donar més visibilitat als instruments
tradicionals, tant dins com fora de l’escola.
2. Promocionar els instruments tradicionals i les
agrupacions en les quals participen, especialment allà
on hi hagi públic potencialment interessat: colles
castelleres, esbarts, etc...
 Concerts.
 Demanda de l’alumnat per participar d’aquestes
agrupacions.

3. Incloure els instruments tradicionals a les bandes de
l’escola, de manera puntual.
4. Participar amb les agrupacions en les diferents
activitats que s’organitzin dins i fora de l’escola.

 Valoració d’alumnat i professorat.

5. Fer la previsió pel curs 2020-21:
5.1. Fomentant la tria dels instruments tradicionals com
a 2n instrument.
5.2. Fomentar l’ensemble d’instruments tradicionals
com a agrupació per a la resta d’instrumentistes de
l’escola.
Valoració: L’Escola ofereix molta varietat musical i els instruments catalans segueixen sent minoritaris, són quasi 20
anys d’ensenyament a l’EMME dels nostres instruments i hem aconseguit que barcelonins i barcelonines culminin
els estudis reglats havent començat a l’EMME, Barcelona és una ciutat molt diversa i hem de seguir amb la
promoció de les nostres músiques i els seus instruments.
Referent el curs 2019-2020 és agredolç, vàrem començar sense cap alumna de flabiol, el gener es matrícula una
alumna ja graduada del Conservatori, 2 tibles i 3 tenores, una tenora ha fet les PA al Conservatori amb solvència, un
tenora la deixa després de 3 cursos per aprendre instruments polifònics i la més petita continua amb cert interès.
Proposta de millora: Eixamplar la base és fonamental, almenys hauria d’haver 4-6 alumnes per instrument,
observant altres instruments poc freqüents en l’aprenentatge s’ha aconseguit. De la quantitat d’alumnat en surt la
qualitat i es crea “Aula”. Durant aquests 20 anys no hem aconseguit ser més de 2-3 alumnes per instrument.
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CALENDARI D’ACTIVITATS

Concerts interns (aula, cicle,
agrupacions)
Trobades / Intercanvis

Concerts especials

Concerts “Fem barri”

Concerts d’organització externa

Dimarts Concert i altres

Valoració positiva
No s’ha realitzat pel COVID-19

Necessita millores

Millor no repetir

SETEMBRE
Data

Intèrprets:
(Cicle, Número, etc.)

Professorat
implicat

Lloc

Temàtica

Públic
assistent

dv 27

Big Band finlandesos
(semi-professionals/
22

Francesc
Puig, Paula
Carrillo

EMME
Auditori

Altres

140

Lloc

Temàtica

Públic
assistent

EMME
Auditori

9è cicle Concerts Polifònics

15

Valoració

OCTUBRE
Data
dm 29

Alumnat:
Cicle i Número total

Professorat
implicat

Polifònics

Respons.

3r i 4t cicle / 7

Anna Roqué

Valoració

NOVEMBRE
Data

Alumnat:
Cicle i Número total

Professorat
implicat

Lloc

Temàtica

Públic
assistent

Setmana
del 18 al
22

Tots

EMME

EMME

Jornades musicals

Tots

dm 19

Concert de
professors.
Presentació cantata
Embolic de tardor.
Conferència
compositor/10

EMME

EMME
Auditori

Inauguració del curs. Santa
Cecília

140

Valoració

DESEMBRE
Data

dll 16

Setmana
del 16 al
20

Alumnat:
Cicle i Número total
Orquestra Simfònica
EMME, Cor
Crescendo i Cor
Teensoul/100
4rt cicle
Alumnat
agrupacions/456

Professorat
implicat

Lloc

Temàtica

Públic
assistent

EMME

Auditori
CMMB

Concert de Nadal. Embolic
de tardor

300

EMME

EMME

Concerts d’agrupacions

1.000

18

Valoració
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GENER
Data

Alumnat:
Cicle i Número total

Professorat
implicat

Lloc

Temàtica

Públic
assistent

dm 14

El piano, dos-cents
anys d’història

Mariona
Sarquella

EMME
Auditori

Dimarts concert

85

ds 18

Clarinet, cant, flauta i
piano/10
4rt cicle

Francesc
Puig,Oriol
Rigau, Laia
Rius

Teatre
Joventut de
l’Hospitalet

Barris en dansa

520

dm 21

Danses i més, per a
piano a 4 mans

Eulàlia i
Ester Vela

EMME
Auditori

Dimarts concert

45

dj 23

Polifònics

EMME

EMME

9è cicle Concerts Polifònics

Es va
cancel·lar per
falta
d’alumnat

diu 26

Clarinet, cant, flauta i
piano/10
4rt cicle

Francesc
Puig,Oriol
Rigau, Laia
Rius

Ateneu
popular Nou
Barris

Barris en dansa

323

dm 28

Fantasia

Joan
Izquierdo

EMME
Auditori

Dimarts concert

70

Valoració

FEBRER
Data

Alumnat:
Cicle i Número total

Professorat
implicat

Lloc

Temàtica

Públic
assistent

dm 3 a dv 7

Alumnat
instrument/378

EMME

EMME

Setmana concerts d’aula

756

ds 8

Clarinet, cant, flauta
i piano/10
4rt cicle

Francesc
Puig,Oriol
Rigau, Laia
Rius

CMMB

Barris en dansa

300

dm 11

Les flautes del Bruc

Orquestra
de flautes
del CMMB

EMME
Auditori

Dimarts concert

90

dm 18

El classicisme
virtuós

Trio “Vers”

EMME
Auditori

Dimarts concert

120

dm 25

Cordes i més cordes

Arpistes del
CMMB

EMME
Auditori

Dimarts concert

130

ds 29

Clarinet, cant, flauta
i piano/10
4rt cicle

Francesc
Puig,Oriol
Rigau, Laia
Rius

Mercat de
les flors

Barris en dansa

320

19
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MARÇ
Data

Alumnat:
Cicle i Número
total

diu 1

Clarinet, cant,
flauta i piano/10
4rt cicle

dm 3

Professorat
implicat

Lloc

Temàtica

Públic
assistent

Francesc
Puig,Oriol
Rigau, Laia
Rius

Teatre
Joventut de
l’Hospitalet

Barris en dansa

520

Katsax en concert

Katsax

EMME
Auditori

Dimarts concert

130

ds 7

Clarinet, cant,
flauta i piano/10
4rt cicle

Francesc
Puig,Oriol
Rigau, Laia
Rius

La Caldera

Barris en dansa

105

ds 7

Alumnat de vent
4rt cicle/80

Rubén
Chordá

CMMB

Trobada de bandes del
CMMB i de l’EMM
Eixample

300

diu 8

Clarinet, cant,
flauta i piano/10
4rt cicle

Francesc
Puig,Oriol
Rigau, Laia
Rius

La Caldera

Barris en dansa

105

dm 10

10 anys d’Escola
Municipal al barri!

EMME

EMME
Auditori

Dimarts concert

150

ds 14

Arpa

Arnau
Roura i
Marta Jarne

Santa
Perpètua de
la Mogoda

XXII Trobada d’arpistes

COVID-19

ds 14

Fagot

Rosa Maria
Cases

EMM Lleida

XII Fagotada 2020

COVID-19

dm 17

Que la música ens
porti a la lluna

Big Band
“Moon” +
Big Band
EMME

EMME
Auditori

Dimarts concert

COVID-19

ds 21

Piano

Carolina
Rius i Anna
Roqué

Passeig de
Gràcia

Concurs Maria Canals

COVID-19

dm 24

Piano

Carolina
Rius i Anna
Roqué

Petit Palau

Audicions eliminatòries
Maria Canals

COVID-19

dm 24

Solistes de la JOSB
interpreten
clàssics i música
de cinema

JOSB

EMME
Auditori

Dimarts concert

COVID-19

dv 27

Bencordats&
Sense Sal

Aleix Puig

Auditori de
Terrassa

Projecte d’intercanvi

COVID-19

dm 28

Guitarra

Carme
Vallribera

CMM
Badalona

Concert trobada Aula de
guitarra

COVID-19

ds 28

Clarinet

Francesc
Puig

El Vendrell

Trobada de clarinets

COVID-19
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dll 30 i dm 31

Alumnat escola

EMME

EMME

Jornades musicals

COVID-19

dll 30

Bencordats &
Sense Sal

Aleix Puig

EMME
Auditori

Projecte d’intercanvi

COVID-19

dm 31

Finalista del
concurs Maria
Canals

Finalista
Maria
Canals

EMME
Auditori

Dimarts concert

COVID-19

ABRIL
Data

Alumnat:
Cicle i Número total

Professorat
implicat

Lloc

Temàtica

dx 1 a dv 3

Alumnat escola

EMME

EMME

Jornades musicals

COVID-19

dv 3

Alumnat de guitarra

Carme
Vallribera

EMME

Trobada de guitarres amb
EMM Sant Andreu.
Shostakovich

COVID-19

ESMUC

3a edició de la jornada
d’estudi dels instruments
de cobla

COVID-19

Jordi Figaró
i

Públic
assistent

Valoració

dv 3 i ds 4

Cobla

ds 4

Bencordats &
Sense Sal

Aleix Puig

Auditori
Valldoreix

Projecte d’intercanvi

COVID-19

ds 25

Combo Latin

Vicenç
Solsona

Plaça Sagrada
Família

Festa Major Sagrada
Família

COVID-19

dm 28

A concretar

EMME

EMME
Auditori

Concert mostra portes
obertes

COVID-19

A concretar

Cor i orquestra
EMME

EMME

EMM o
Conservatori

Amanida Primavera i
Embolic de tardor

COVID-19

A concretar

Trombó de 3r i 4t
cicle

Professorat
de trombó

A concretar

Trobada de trombons

COVID-19

A concretar

Alumnes de Fàsia i
Lèxia i agrupacions
EMME

EMME

Projecte de col·laboració
amb centres educatius de
l’entorn: Tallers i
presentació de la
pràctica.

COVID-19

EMME

EBM Fontana

Projecte de col·laboració
amb centres educatius de
l’entorn: Projecte Escoles
Bressol

COVID-19

EMME

EBM
Caspolino

Projecte de col·laboració
amb centres educatius de
l’entorn: Projecte Escoles
Bressol

COVID-19

A concretar

Projecte de col·laboració
amb centres educatius de
l’entorn: Projecte Escoles
Bressol

COVID-19

A concretar

A concretar

A concretar

-

-

-

Francesc
Gregori

EMME

EMME
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A concretar

Dx 29

-

EMME

A concretar

Projecte de col·laboració
amb centres educatius de
l’entorn: Projecte Escoles
Bressol

Combo Rumba de
l’EMME (13
alumnes) i 125
alumnes d’escoles
de Barcelona

Adrià
Heredia i
Francesc
Puig

EMME

Corarts

COVID-19

COVID-19

MAIG
Data

Alumnat:
Cicle i Número total

Professorat
implicat

Lloc

Temàtica

Públic
assistent

dm 5

Prova d’accés al
conservatori

EMME

EMME

Concert alumnes prova
d’accés amb repertoristes

COVID-19

dj 7

Prova d’accés al
conservatori

EMME

EMME

Concert alumnes prova
d’accés amb repertoristes

COVID-19

ds 9

Arpa

Arnau
Roura

EMME

Trobada d’arpes

COVID-19

A concretar

Alumnat d’arpa

Professorat
d’arpa

CMMB

Trobada d’arpistes d’arreu
de Catalunya

COVID-19

Durant tot
el mes

2n, 3r, 4t cicle / 11

Carolina
Rius

Enregistrament vídeos

Maria Canals: “Tu hi
toques a casa?”

A concretar

Alumnes de
primària de les
escoles de Gràcia i
conjunt
instrumental de
l’EMME

EMME

Plaça de la
Sedeta

Projecte de col·laboració
amb centres educatius de
l’entorn: Les escoles
canten.

COVID-19

Setmana del
25 al 29

Tots

EMME

EMME

Concerts d’aula per cicles

COVID-19

A concretar

Cor Crescendo

Anna Roqué

A
determinar

Trobada cors SCIC

COVID-19

A concretar

2 escoles primària a
concretar i combo
rumba de l’EMME

EMME

EMME

Projecte de col·laboració
amb centres educatius de
l’entorn: Rumba i folk.

Valoració

COVID-19

JUNY - JULIOL
Data

Alumnat:
Cicle i Número total

Professorat
implicat

Lloc

Temàtica

A concretar

Cor Crescendo

Anna Roqué

A
determinar

Trobada cors SCIC

COVID-19

dj 4

Combos

EMME

Can Fargues

Trobada de combos de Can
Fargues

COVID-19

22

Públic
assistent

Valoració
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dx 10

Alumnat de vent

Rubén
Chordá,
Francesc
Gregori i
Francesc
Puig

Setmana del
15 al 19

Tots

EMME

EMME

Concerts d’agrupacions

COVID-19

A concretar

A concretar

EMME

EMME

Concert “Una tarda amb
Joan Manuel Serrat”

COVID-19

A concretar

Alumnat
d’agrupacions

EMME

A concretar

Concert final de curs:
Música, dibuix i pintura

COVID-19

COVID-19

COVID-19

Parc de la
Ciutadella

Música als parcs

COVID-19

A concretar

Ensemble de
l’EMME

EMME

EMME

Projecte de col·laboració
amb centres educatius de
l’entorn: Concerts als nens
de 2 i 3 anys de l’EBM
Patufet.

11 de juny

A concretar

EMME

Casal d’avis
Ma Aurèlia
Capmany

Concert anual

Carolina R.

16 de junt

Cambres polifònics:
arpes, guitarres,
acordions, pianos
4rt cicle i solistes de
3r cicle de tots els
instruments

Anna R.
Carme V.
Dioni Ch.

EMME

L’estranya malaltia de la
Cinta.
Música de Pelegrí Portolés

Arnau R.
Àfrica A.

16 de juliol

2n, 3r i 4t cicle / 6

Carolina
Rius

Palau de la
Música
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L’ESCOLA DURANT EL CONFINAMENT PER LA COVID-19
L’escola no n’ha quedat al marge
La situació general que ha creat la pandèmia de la Covid-19 ha estat sobtada, imprevista i ha afectat de ple tothom,
persones i organitzacions. L’escola va tancar com tots els demés centres públics el divendres 13 de març i no ha tornat
a obrir fins a finals de juny per qüestions puntuals com ara preparació d’alumnat que havia de fer proves d’accés a
altres centres, proves per alumnat extern i reunions internes de preparació de proves i anàlisi i valoració del
confinament, conseqüències i previsió.
Sens dubte, ha estat una situació inèdita i traumàtica, un confinament de la població per qüestions de salut pública a
causa d’una pandèmia, que en un principi havia de durar dues setmanes i finalment s’ha allargat un trimestre, amb
l’aturada de l’activitat acadèmica presencial i per tant del pla d’activitats previstes en la segona part del curs,
normalment farcida de concerts de tota mena, d’aula, d’agrupacions instrumentals, de cors i d’escola.
El període de confinament ha estat llarg i ha provocat situacions molt diferents, vivències de moltes menes i de
caràcter divers en cada cas, en cada família, en cada alumne, en cada docent, i tothom ha evolucionat i ha acabat
donant el millor de si mateix cadascú en el seu àmbit i amb la seva situació particular. Un cop passat el primer període
de desconcert, d’estat de xoc i d’assoliment de la situació, en què cada tutor ha anat plantejant al seu alumnat unes
noves regles de joc, aplicant el seu propi criteri segons les pautes generals dictades des de l’IMEB a través de la
direcció del centre, i un cop cada alumne/família ha anat adaptant-s’hi, l’escola ha seguit funcionant en un paradigma
nou i desconegut fins ara.
La totalitat del professorat de l’escola s’ha ofert, reinventant per la situació maneres de fer, de comunicar-se,
d’analitzar, d’avaluar, d’implicar, a seguir ajudant l’alumnat a treballar i a fer música cadascú des de casa seva però
amb la millor de les actituds tot i la limitació de recursos. L’excepcionalitat de la situació ha fet que totes les
experiències s’hagin viscut amb gran intensitat i sovint també amb significats nous i molt potents que han donat a
aquest temps molta més rellevància que la d’un curs qualsevol.

1. Sobre el teletreball i la conciliació personal
Donada la situació d’emergència sobtada i la diversitat de perfils, situacions personals, familiars i mitjans disponibles
del professorat i característiques de les diferents matèries que s’imparteixen a l’escola, així com les diverses situacions
familiars de cada alumne, la direcció del centre va optar per donar llibertat al claustre de professors a l’hora d’encarar
en cada cas la continuïtat dels processos d’aprenentatge, seguint unes mínimes pautes comunes.
Cal tenir en compte que, inicialment i des de la distància, no podíem saber com estava cada família, si la nostra
“intrusió” a casa seva seria benvinguda, o una càrrega més en aquells dies d’incertesa. Si potser estaven patint per
algun familiar proper, o fins i tot dins del nucli familiar, o si teletreballaven, quins horaris, quins mitjans tenien...
Tampoc la situació del professorat era la mateixa: hi havia qui tenia un estudi d’enregistrament a casa, i qui amb prou
feines tenia bona connexió wifi i un mòbil compartit amb altres membres de la família, qui estava malalt o tenia
familiars malalts, qui estava tenint cura de fills petits i, per tant, també havia d’adaptar les rutines. La conciliació
familiar durant el confinament no va estar ben resolta per les autoritats. Pensar que és perfectament compatible
teletreballar i tenir cura de nens petits és no saber el que significa tenir nens petits tancats a casa durant setmanes,
amb la dedicació que requereixen en tot moment. I, evidentment, tot es va fer amb els mitjans personals que cadascú
tenia a casa en aquell moment. Per això, les pautes generals van ser les següents:
-Posar-nos a disposició de l’alumnat per continuar treballant a distància, però sense pressionar. La idea a transmetre
era: “estem aquí per al que necessiteu, però arribarem fins on puguem arribar”. Si l’alumne demanava més, perquè la
seva situació era favorable i la música li anava bé, doncs donàvem més. Però també era necessari saber veure on
podíem fer més mal que bé. Poc a poc, vam anar veient quines famílies estaven patint més les conseqüències de la
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pandèmia i, per tant, vam anar trobant els nostres espais. Es va fer amb totes les matèries de l’escola, tot i que on es
va poder fer més seguiment va ser, en primer lloc amb l’instrument i en segon lloc amb el llenguatge musical. El treball
amb les agrupacions inicialment es va basar bàsicament en passar material nou, audicions per escoltar a casa, etc...
Passades les setmanes, les agrupacions van agafar més rellevància, ja que es van proposar diversos projectes
col·laboratius, recollits també en aquest document.
-Oferir altres activitats diferents, com plataformes online, per “jugar” fent música.
Paral·lelament, des de l’escola es va anar informant de diferents iniciatives que anaven sorgint: Música als balcons,
L’Auditori a casa teva, Barcelona des de casa, entre altres.
-Fer vídeos col·laboratius, sempre de manera voluntària. Es van dur a terme iniciatives tant a nivell d’agrupacions, com
d’aules d’instrument, a nivell d’escola i també vídeos del professorat. El que vam intentar amb aquests vídeos va ser
per una banda fer altre tipus d’activitats que sí tenen sentit a distància, treballant aspectes diferents als treballats
normalment a classe presencial (o de diferent manera), però també obrir-nos a tota la comunitat educativa, a tota la
ciutat i, en definitiva, a tothom que volgués veure el que s’estava fent a l’EMM Eixample, ja que tots aquests vídeos es
van penjar al Canal YouTube de l’escola.

2. Sobre el que s’ha fet:
Els materials que utilitzem normalment a classe i els mètodes, peces, llibres d’exercicis que normalment estan a les
aules d’instrument han seguit tancades als armaris i per tant s’ha hagut de seguir amb el què cadascú tenia a casa
seva, alumnat i professorat, i s’ha buscat el què ha calgut per internet, s’han adaptat materials, se n’han fet de nous i
s’ha promogut l’intercanvi tant de materials com de recursos metodològics entre alumnes i entre professors.
Cal dir també que al llarg del confinament han sorgit des de diversos àmbits activitats formatives online, per tal
d’oferir recursos davant de la situació que hem viscut. En general han estat molt ben rebudes des del claustre.
Les eines de què ha disposat el professorat i que òbviament han influït en els aprenentatges fets al llarg del
confinament, han estat molt diferents: des dels dispositius mòbils personals als ordinadors personals passant per eines
d’enregistrament i reproducció i programes d’ordinador molt més complexos i sofisticat en alguns casos.
Pel que fa a l’instrument: les classes online a través de vídeo trucada han estat una eina utilitzada amb freqüència així
com també s’ha fet feina sovint a partir d’enregistraments d’àudio i/o vídeo, fets tant per alumnes com per professors.
Cada sistema té els seus avantatges i inconvenients, que també s’accentuen més depenent de l’instrument:
Vídeo trucada: el so és molt deficient i hi ha molt de “delay”. També està molt condicionat per la bona connectivitat
que hi hagi en aquell moment. A més, les freqüències baixes no se senten, així que el fan poc efectiu en casos
d’instruments greus, com el contrabaix, el baix, la tuba...
Treball a partir d’enregistraments: el so és molt millor, però falta el tracte del “directe”.
Molts professors van optar per un sistema mixt, fent connexions per vídeo trucada on es treballava a partir
d’enregistraments que els alumnes els havien enviat.
En general hem constatat que sovint l’alumnat ha progressat més en aspectes lligats a la comprensió i la interpretació
del text musical, a l’autonomia i als processos d’aprenentatge instrumental i musical i no tant en aspectes purament
de tècnica lligats al domini i l’aprofundiment dels recursos instrumentals
Pel que fa al llenguatge musical: a través del departament s’acordaven els materials setmanalment que s’enviaven als
grups, àudios de lectures o de dictats, activitats en fitxes, audicions... És duien a terme les correccions individualitzades
i el professorat estava a disposició per resoldre dubtes. L’alumnat de prova d’accés, a més a més del material
setmanal, també rebien 30’ de classe personalitzada en videotrucada.
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Dels Tallers de música per nadons i de l’assignatura Moviment i Instrument s’han dut a terme gravacions, audicions i
propostes d’activitats via mail.
Pel que fa a les agrupacions: se’ns dubte, és la matèria més complicada de fer a distància i la que va anar evolucionant
més quan vam veure que el confinament s’allargaria més de dues setmanes. En un primer moment, es van enviar
noves partitures per treballar a la tornada, prevista per al cap de dues setmanes, així com audicions i bases per poder
tocar o cantar a sobre. Una vegada constatat que s’allargaria, i veient quin retorn hi havia també per part de l’alumnat,
es van revisar estratègies. Cal tenir en compte que fins i tot hi ha casos on l’alumnat ni tan sols té l’instrument a casa
(alguns percussionistes, saxos tenors i baríton, arpes...). En alguns casos, es va optar per continuar enviant propostes
per fer a casa, com és el cas dels cors (cal dir que la resposta de l’alumnat va ser més aviat pobra...), en altres es va
deixar de fer propostes perquè no va haver cap tipus de retorn per part de l’alumnat i en altres es van proposar
projectes concrets, com vídeos col·laboratius en els quals els alumnes podien participar voluntàriament. En aquest
mateix document, hi ha una mostra d’alguns d’aquests vídeos. El seguiment dels materials de les agrupacions es va dur
a terme des del professor d’instrument.
Altres: també altres activitats o processos de l’escola es van adaptar a les circumstàncies: tria d’instrument per part de
l’alumnat de 2n cicle, Vídeo Portes Obertes, Concurs de composició organitzat per l’AFA, Procés preinscripció,
Preparació curs 20-21, entre altres.
Conclusions: el resultat de les activitats i projectes duts a terme és en escreix divers i enriquidor. Tot el professorat i
tot l’alumnat ha estat obligat a repensar i reorganitzar la seva feina, fet que ha obligat tothom a trobar recursos nous i
maneres de fer diferents, i això en sí mateix ja és una millora, al marge dels resultats. ARA BÉ, no cal que ens
enganyem: per ensenyar i aprendre a tocar un instrument, a cantar i a fer música, sobretot música en conjunt, cal la
presencialitat, cal ser-hi presents. Tot el demés son recursos que hem après a utilitzar quan això no és possible, però
en cap cas una cosa pot substituir l’altra. I això és el més important que hem après al llarg d’aquests mesos i el
principal objectiu del nou curs serà el posar-ho en valor.
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3. Indicadors formació a distància:
Cada setmana, des de l’escola es va fer el seguiment de l’aprofitament que va fer l’alumnat de les classes a distància,
així com el que s’estava fent. A tall exemple, adjuntem una graella amb les dades. La resta de graelles estan
disponibles als annex de la memòria impresos.

ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA EIXAMPLE JOAN MANUEL SERRAT
ACCIONS DE FORMACIÓ A DISTÀNCIA. Setmana 18-22 de maig de 2020
Dades més significatvies

ACTIVITAT FORMATIVA

Material que es treballa

Format que utilitza
l'alumnat
Mail, vídeo,
streaming…

Canal de comunicació
professorat/alumnat

Acció del professorat

Email, whatsapp,
skype…

Com es la intervenció
del professorat.

Durada mitjana de
dedicació a l'alumnat
SETMANAL

Alumnat potencial de
participar

Alumnat que no
participa

Alumnat participant

Observacions

Nombre d'alumnes que
Dedicació mitjana a un Nombre d'alumnes que
Nombre d'alumnes que
participen, a data de 25
alume, en minuts.
podrien participar.
no utilitzen el recurs.
de març.

Música i moviment / Mús. i veu

Llibre habitual (lectures
recitades i cantades),
material d'arxius
Email, vídeos.
adjuntat al correu i
visionat de vídeos i
links. Cançons.

Email.

S'ha enviat el material i
1h / grup classe +
la professora està
comentaris a l'alumnat 75
disponible per a dubtes
que ho demana.
o propostes.

Tot l'alumnat ha rebut
el material, però no hi
ha un retorn obligatori,
així que no tenim un
control d'aprofitament.

Llenguatge musical. Prova d'accés

Llibre habitual,
material adjuntat al
correu.

Mail, vídeos, àudios.
Telèfon

Mail, WhatsApp,
telèfon, Skype.

Text amb correccions
vía mail o WhatsApp,
trucades personals.

1h / alumne (Total: 12h
12
/ SETMANA)

12

Llenguatge musical

Fitxes, links. Llibre
habitual (lectures
recitades i cantades),
material d'arxius
adjuntat al correu,
visionat de vídeos i
links. Plataformes i
aplicacions online.

Mail, vídeos i links.

Mail.

Text, correccions.

1h / grup classe +
correccions i
257
comentaris a l'alumnat
que ho demana.

Tot l'alumnat ha rebut
el material, però no hi
ha un retorn obligatori,
així que no tenim un
control d'aprofitament.

Instrument menors 12 anys

Exercicis d'escalfament,
tècnica i escales.
Cançons amb o sense
acompanyament
multimèdia. Nou
repertori de cambra
(duets, trios,
quartets...). Estudis.
Propostes a
plataformes i
aplicacions online.

Mails amb el què i el
com. Vídeo-àudioconferència. Text amb
correccions i
Mail.
Mail, WhatsApp, Zoom, comentaris. Vídeo
Vídeo/àudio
Classroom, Google
professor tocant amb
enregistrats.
Vídeo35' + preparació
Drive, Skype, Facetime, explicacions. Missatges
conferència. Trucades
Hanghout
de veu. Links amb
telefòniques.
exemples del YouTube.
El professorat també ha
proporciont bases per
tocar a sobre.

Instrument a partir de 12 anys

Exercicis d'escalfament,
tècnica i escales.
Cançons amb o sense
acompanyament
multimèdia. Nou
repertori de cambra
(duets, trios,
quartets...). Estudis.
Propostes a
plataformes i
aplicacions online.

Mails amb el què i el
com. Vídeo-àudioconferència. Text amb
correccions i
Mail.
Mail, WhatsApp, Zoom, comentaris. Vídeo
Vídeo/àudio
Classroom, Google
professor tocant amb
enregistrats.
Vídeo40' + preparació
Drive, Skype, Facetime, explicacions. Missatges
conferència. Trucades
Hanghout
de veu. Links amb
telefòniques.
exemples del YouTube.
El professorat també ha
proporciont bases per
tocar a sobre.

Agrupacions grans

Partitures d'obra nova
a treballar. Partitures
d'obres que s'estaven
treballant. Propostes
d'audició.

Mail i vídeo. Bases.

Agrupacions petites (cambres, combos,
ensembles)

Temes amb o sense
acompanyament
multimèdia. Exercicis,
escales, arpegis,
Mail, vídeo/àudio
improvisació. Diverses enregistrats. Bases.
fonts multimèdia.
Repertori habitual. Nou
repertori.

Mail.

El professorat ha
proporcionat a
l'alumnat bases per
poder tocar a sobre. El
professorat està
disponible per a dubtes
o propostes.

-

Mail, WhatsApp.

Vídeo-àudioconferència. Textcorreccions. El
professorat ha
proporcionat a
l'alumnat bases per
poder tocar a sobre. El
professorat està
disponible per a dubtes
o propostes.

-

180

153 (85%)

246

213 (87%)

-

0

L'enviament de material es fa setmanalment

El seguimemt es fa dues vegades per setmana

-

L'enviament de material es fa setmanalment

27

Majoritàriament, l'alumnat que no participa de la
formació a distància és per raons com: no
disposen d'instrument a casa (arpes, algun
alumne de percussió, viola, fagot); malaltia o
lesió; algú malalt a la família i la música no és
una prioritat; qüestions familiar (pares separats,
l'instrument està a casa de l'altre progenitor;
qüestions organitzatives; etc)
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Majoritàriament, l'alumnat que no participa de la
formació a distància és per raons com: no
disposen d'instrument a casa (arpes, algun
alumne de percussió, viola, fagot); malaltia o
lesió; algú malalt ala família i la música no és
una prioritat; qüestions familiar (pares separats,
l'instrument està a casa de l'altre progenitor;
qüestions organitzatives; etc)

Tot l'alumnat ha rebut
el material, però no hi
ha un retorn obligatori,
així que no tenim un
control d'aprofitament.

-

Les partitures d'agrupació es treballen a la classe
d'instrument, com és habitual durant tot el curs.

185

Tot l'alumnat ha rebut
el material, però no hi
ha un retorn obligatori,
així que no tenim un
control d'aprofitament.

-

Les partitures d'agrupació es treballen a la classe
d'instrument, com és habitual durant tot el curs.

-

Agrupacions corals

Repertori habitual,
Mail. Enregistraments
sobre una base d'àudio
Email.
d'àudio.
enregistrada.

El professorat ha
proporcionat a
l'alumnat bases per
cantar a sobre i
enregistrament de les
cançons veu per veu.
També està disponible
per a dubtes o
propostes.

-

193

Tot l'alumnat ha rebut
el material, però no hi
ha un retorn obligatori,
així que no tenim un
control d'aprofitament.

-

L'enviament de material es fa setmanalment

Tallers de música per a nadons

Audicions i activitats
que han fet ja al taller.
Proposta d'audicions i
activitats noves.

Email, vídeo, links.

Email

La professora està
disponible per a dubtes 1h30' / grup
o propostes.

118

Tot l'alumnat ha rebut
el material, però no hi
ha un retorn obligatori,
així que no tenim un
control d'aprofitament.

-

L'enviament de material es fa setmanalment

Moviment i instrument

Gravacions amb
indicacions.

Email.

Email.

La professora està
disponible per a dubtes 40' / alumne
o propostes.

Tot l'alumnat ha rebut
el material, però no hi
24 (només grups que ja
ha un retorn obligatori,
estaven començats)
així que no tenim un
control d'aprofitament.

-

L'enviament de material es fa setmanalment
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4. Reflexions personals de diferents membres del claustre:
Precisament la no presencialitat també ens ha dificultat la posada en comú, trobada, anàlisi de tot el que ha passat
durant els mesos de confinament. D’altra banda, malgrat tots compartim la necessitat de posar sobre la taula com ha
anat, el que ha funcionat, el que podem aprofitar per al futur, etc... també es qüestiona si realment cal dedicar
excessiu temps a analitzar una situació que esperem no es torni a donar. Les propostes de millora s’han de fer quan
realment hi haurà un altre moment on es puguin dur a terme. Si no, és preferible mirar cap a endavant i quedar-se
amb les parts positives que aquesta situació també ens ha donat. Però per no perdre aquest espai de reflexió més
personal, deixem també per escrit reflexions i punts de vista del professorat, que no tenen perquè ser ni compartits ni
majoritaris. Són simplement reflexions a partir de l’experiència de cadascú:
-

Motivació del treball per projectes: sovint el fet de participar en un projecte conjuntament amb una
agrupació, amb un grup d’alumnes, amb una classe, ha motivat més l’alumnat a treballar que no el fet de
seguir amb la “normalitat” de cada professor

-

Penjar els materials al youtube i compartir-los, que siguin visibles a la comunitat educativa, ha estat un altre
element motivador per alumnat i famílies

-

Seria impossible fer un curs sencer d’escola de música en aquestes condicions. La presencia i l’exemple del
professor són tan importants en els aprenentatges de l’alumnat, sobretot el que comença i té molt poca
autonomia, que es faria impossible. És inviable.

-

Sovint l’alumnat que se n’ha sortit millor, que ha avançat més i que fins i tot ha fet progressos més enllà del
que era previsible, ha estat l’alumnat amb una base tècnica i de comprensió musical més gran. L’alumnat de
1er any i l’alumnat amb més carències de comprensió i menys sòlid tècnicament i per tant molt més
depenent de la presència del professor, ha estat molt perjudicat en el seu progrés. Tot i així l’experiència
viscuda ha estat molt més potent que no els progressos que haurien pogut fer i el fet de mantenir el vincle
periòdic per a treballar i fer música ha estat altament beneficiós per a tothom.

-

Sense tecnologia especialitzada i problemes de sincronització de tempo, i micros amb poc espectre sonor
(baixos i aguts totalment desfigurats i amb moltes interferències...), és impossible fer música a través de
vídeo trucades.

-

La connectivitat sovint no ha estat bona i ha resultat un handicap, així com també el fet de no comptar sovint
amb material idoni o bé de no optimitzar-ne l’ús. L’anàlisi de l’audició, eina bàsica per la nostra feina i a partir
de la qual establim les estratègies d’aprenentatge i constatem els progressos de l’alumnat, ha estat gairebé
sempre molt difícil de dur a terme.

-

El confinament ens proporciona aprenentatges que no hem d’oblidar el curs que comencem:
-Cal donar més importància al procés d’aprentantge
-Cal fer més aules obertes i petits concerts durant el curs. Diversificar els concerts.
-Donar la importància que es mereix la pràctica presencial i reforçar aquest fet en les classes
-Cal buscar plataformes d’acompanyament com escola que ens permetin organitzar els materials, vídeos,
tutorials, partitures... Moodel, G. Classroom, Edmodo...
-Necessitem buscar plataformes d’acompanyament com escola que ens permetin organitzar els materials,
vídeos, tutorials, partitures... Moodel, G. Classroom, Edmodo...
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5. Recull de vídeos col·laboratius i difusió a la xarxa:
La Tendresa - Alumnat de l'EMM Eixample
Amb aquest vídeo col·laboratiu creat durant el confinament de la primavera del 2020, 60 joves músics, 25 infants
amb els seus dibuixos i el professorat de l'EMM Eixample - Joan Manuel Serrat ens hem volgut adherir, amb
tendresa i afecte, a les mostres de suport i homenatge a tots aquells què han patit la pandèmia del COVID-19.

Bella ciao - Orquestra de corda Fregasons (9-10 anys)
L'Orquestra de corda Fregasons (9-10 anys) ens demostren amb aquest vídeo que s'ho poden passar bé fent música
en grup o provant noves eines tecnològiques. Amb molt de gust us mostrem una peça que ha fet furor aquests dies
i que ens ha servit també, per muntar aquest audiovisual. Esperem que us agradi tant com ens ha agradat a
nosaltres!
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Watermelon Man - Banda Ventsonats
Des de l'escola de música hem iniciat una sèrie de projectes amb els alumnes d'algunes agrupacions. En aquest cas
l'agrupació Ventsonats, dirigida pel professor Rubén Chordá a fet un muntatge audiovisual amb la gravació de vídeo
de la partitura "Watermelon man". Esperem que us agradi!

LA RUMBA DEL CONFINAMENT Francesc Puig
Aquesta rumba, dedicada a tots els metges,
sanitaris, voluntaris, transportistes....que estan
treballant tant per tirar endavant el nostre
poble ha estat ideada, creada i executada per
Francesc Puig, amb la col·laboració d'altres
professors, alumnes i pares de la nostra escola.
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PORTES OBERTES curs 2020-2021
A causa del moment excepcional que estem vivint, aquest any no es podran fer les Portes obertes com teníem
previst. Per aquest motiu, hem preparat un vídeo explicatiu que esperem, serveixi de gran ajuda.

19è Concurs composició convocat per l'AFA - categoria ADAGIO
Degut a la situació actual el Concurs de composició d'aquest curs queda modificat de la següent manera:
L’Associació de Famílies de l’Escola Municipal de Música Eixample ha convocat el 19è Concurs de Composició
Musical. Serà l’ocasió de posar en primer pla la creativitat dels estudiants de música. Entenem que compondre ha
de ser un plaer, un exercici de llibertat en clau de música, que és el llenguatge universal de la humanitat. Així que us
convidem a gaudir de les obres presentades!

19è Concurs composició convocat per l'AFA - categoria
MODERATO

31

Escola Municipal de Música Eixample Joan Manuel Serrat
Sardenya 368
08025 Barcelona
Telèfon: 93 458 65 90
emmeixample@bcn.cat
www.barcelona.cat/emmeixample

Escola municipal de música xxx

19è Concurs composició convocat per l'AFA - categoria
ALLEGRETTO

19è Concurs composició convocat per l'AFA - categoria
PRESTO

GUANYADORS 19è CONCURS DE
COMPOSICIÓ 2020 (AFA EMM
Eixample)
En aquest vídeo podreu saber
quins han estat els premis del
Concurs de Composició d'aquest
any i escoltar-los de nou. Apa
vinga, a què espereu?

Toss'd in a blanket (E.Nelham)
Aula de trombó i tuba de la Escola Municipal
de Música Eixample Joan Manuel Serrat de
Barcelona.

32

Escola Municipal de Música Eixample Joan Manuel Serrat
Sardenya 368
08025 Barcelona
Telèfon: 93 458 65 90
emmeixample@bcn.cat
www.barcelona.cat/emmeixample

Escola municipal de música xxx

Aula 18 - cello - 50 estudis fàcils op. 101, S
Lee
L'aula de cello vol mostrar part del treball
realitzat en aquests temps de confinament

EMM Eixample Saxofonistes des de
casa 2020
El professor de saxo Ernest Orts ha fet
un muntatge amb els vídeos enviats
pels seus alumnes. Esperem que us
agradi!

Barcarolle Offenbach

Ensemble cellos-Bach
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Rock per un tub d'en Blai i en Guillem

Xacona Aritz i Joel

Jordi Gaig, professor de piano
modern... PRESENTA: CONFI T
ATS
Els alumnes de l'aula de piano
modern han gravat aquesta peça
composada per Jordi Gaig
(professor de l'àrea) per a
l'ocasió. El muntatge ha estat a
càrrec de Clàudia Munuera.
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Trombons i tubes del CMMB i
antics alumnes de l'escola
toquen per fer-nos més amè el
COVID-19
Aquest vídeo l'han fet amb el
grup de trombons i tubes Brass
Greu del Conservatori en
homenatge a totes les persones
que estan patint aquesta
situació i agraïment a totes
aquelles que lluiten dia a dia
perquè acabi com més aviat
millor. En ell també hi
participen antics alumnes de
l'escola. Gabi mateu és el
professor de trombó de l'escola
i un dels participants en el
vídeo.
Els trompetistes de l'Eixample i el confinament pel Covid 19 (III)
Els trompetistes de l'EMM Eixample sortim a tocar a finestres i balcons. Setmana
Santa (2020).

Durant la quarantena... les germanes Molhoek en acció!
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Els trompetistes de l'Eixample i el confinament pel Covid 19 (II)
Els trompetistes de l'EMM Eixample sortim a tocar a finestres i balcons.
Primera setmana de confinament (del 23 al 27 de març del 2020).

Els trompetistes de l'Eixample i el confinament
pel Covid 19
Els trompetistes de l'EMM Eixample sortim a
tocar a finestres i balcons. Primera setmana de
confinament (21 i 22 de març del 2020).

Classe cello: canvi posició (2a)
Aquest vídeo és sobre l'estudi del cello en època de
confinament (març 2020). La Martina i el Víctor, ambdós de
deu anys han estat treballant un exercici de canvi de
posició (de 1a a 2a) seguint unes pautes molt clares a
través d'una partitura i d'un vídeo explicatiu. Resultat:
objectiu assolit!

Autonomia. Leyre Elías
Aquest vídeo és sobre l'autonomia de l'alumna Leyre Elías de 8 anys amb una
peça enviada per correu i la seva evolució després de veure'ns a través d'una
videotrucada. Una alumna intuïtiva, ràpida i dúctil.
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Súperalumnes (Ensemble de violoncels) - Tema
últim temps de la primera simfonia de J. Brahms
Aquest vídeo és sobre una classe de grup en unes
circumstàncies especials.

Durant el confinament-Classe cello-Aula 18març 2020

Karol Gómez-AULA 7 PIANO

Ensemble cellos presenta: Vals Tchaikovsky
Després de molt batallar amb diferents programes i amb un ordinador vellet
que cada vegada es penja més... Hem aconseguit mostrar-vos el que anem fent
en aquests dies de confinament: 1. selecció de partitures 2. enviament 3.
estudi 4. gravació 5. muntatge i edició Amb totes les ganes i l'alegria del món:
els superherois!!! GRÀCIES per la paciència!!!!
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Jan Rovira, alumne de percussió de l’Àlex Ventura
Coneix com estudien els nostres alumnes. Bravo Jan!

Rita Sala, alumna del clarinetista
Francesc Puig

Rita Sala II, alumna del clarinetista
Francesc Puig

Biel Martí, alumne de cello de la professora Ana Comellas
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Dídac Moya, exercici

Jan Rovira, actúa de nou!

Arnau Pla, alumne de l'Àlex Ventura ens presenta:
Bilongo Latino Bongos

...i de nou, Jan Rovira en acció!
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Dan Castella en acció!

CONCURS MARIA CANALS
Tu hi toques? Jo hi toco

Hard day's night

Bella Ciao

Tocata i Fuga

Your song - Elton John
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The saint of silence

Aria harpsichord version from J S Bach's Goldberg Variations, BWV 988

Balada para Adelina

Someone like you - Adele

L'ocell perdut

Marcha Turca

Lemon Max 2020
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ELS PROFESSORS FAN MÉS AMÈ EL CONFINAMENT
Aleix Puig (director de les orquestres de
l'escola) amb l'OCT48+Sense Sal
Aquest curs l'orquestra Bencordats havia
previst fer una sèrie de concerts amb el grup
Sense Sal. Aquests concerts s'havien de fer
amb l'Orquestra del Conservatori de Terrassa
i amb la de l'Escola de Música de Valldoreix.

Cor NovAura
La logopeda Marina Pintanel canta
al cor NovAura i ens en fa
partíceps. Gràcies!

Carolina Rius, professora de piano convida als
més petits (1r i 2n cicle) a fer un viatge molt...
Conte kamishibai presentat per MÚSICA
DIBUIXADA-Pensat per alumnes de 1r i 2n cicle
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What a Wonderful World de Sam Cooke
Espectacular la nostra professora de cant Laia Rius
animant a tots els veïns i veïnes en aquests dies de
confinament!
La Laia està acompanyada de la seva parella el
músic Xavi Túrnez.

El nostre polifacètic Aleix
Puig presenta: Imagine
Purcell (orquestra de corda
Terrassa 48)

Aleix Puig presenta: Mi casita de papel - Quartet Brossa
L'Aleix Puig, membre del Quartet Brossa, és professor de violí
i director de totes les orquestres de corda de l'escola
(Fregasons, Cordal i Bencordats).
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Aleix Puig presenta: Enderrocs (versió confinament) - Quartet
Brossa - Mestres Quadreny
L'Aleix Puig, membre del Quartet Brossa, és professor de violí i
director de totes les orquestres de corda de l'escola
(Fregasons, Cordal i Bencordats).

Actea Canta Confinada - A Tisket, A Tasket - Ella Fitzgerald & mares/alumnes de l'escola
Actea Canta Confinada - A Tisket, A Tasket - Ella Fitzgerald
Formen part del Cor Actea una mare de l'escola, Mildred F. i una ex alumna, Blanca B.
Participen en el vídeo els alumnes Biel G. al contrabaix, Oriol D. al saxo i la professora de cant Laia Rius.
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Actea Canta Confinada - Joan Petit & mares/alumnes de l'escola
Actea Canta Confinada - Joan Petit - Popular Catalana
Música pels més petits de la casa
Formen part del Cor Actea una mare de l'escola, Mildred F. i una ex alumna, Blanca B.
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ANNEXOS
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DADES GENERALS DEL CENTRE
Quadre d’indicadors de gestió
Professors

Professorat jornada complerta
Professorat a 2/3 jornada
Professorat a 1/2 jornada
Professorat temps parcial
Professorat substitut
Total hores lectives / setmanal*

Unitat
núm.
núm.
núm.
núm.
núm.
núm.

2019-2020
10
4
4
24
0
350,5

2018-2019
9
3
5
25
6
348,32

2017-2018
10
3
8
15
5
338,75

2016-2017
10
2
3
20
6
328,57

Ràtio professor / alumne - instrument coeficient
0:31
0:32 h
0:33 h
0:32 h
Ràtio total d’escola (hores
0:34
classe/alumnes de llarga durada***
Hores llicències recuperades
núm.
34,75**
224 h
232 h
191:45 h
Hores guàrdia
núm.
42h
89 h
96 h
102 h
*sense comptabilitzar hores nadons (6 h / setmanals) ni hores de gestió de l’equip directiu (36 h / setmanals)
** Fins el dia 10 de març de 2020
***excloses hores tallers de curta durada, hores de projecte i hores de gestió de l’equip directiu i departaments.

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

De 5 a 18 anys
Majors de 18 anys
Total alumnes
Alumnat iniciació
Alumnat bàsic
Alumnat avançat

Ref.
2019-2020
2018-2019
350
494
482
30
67*
35
380
561
517
Alumnat segons conveni
20%
18,64%
24,18%
50%
46,90%
63,89%
30%
34,46%
12%

2017-2018
479
31
518

2016-2017
485
35
520

21,87%
55%
23,13%

16,7%
53,6%
30,51%

*Els percentatges dels programes i els majors de 18 anys han variat degut a la Coral d’adults Maranta

Baixes durant el curs
(entre el 18/09 i el 19/06)
Baixes durant el curs
(inclosos els que no continuen)
Alumnat amb NEE
(amb diagnòstic o adaptació)
Total alumnes instrument
Alumnat instrument corda
Alumnat instrument vent
Alumnat instrument polifònics
Alumnat instrument MM i percussió
Alumnat instruments tradicionals
Ràtio alumnat instrument 1/3 h
0,5 h
0,75 h
1h

15%

13,01%

13,15%

8,9%

-

15%

19,79%

-

-

23,46%

3%

1,7%

1,9%

3%

3%

75%
22%
34%
29%
12%
3%
12%
65%
18%
5%

73,61%
23,42%
39,13%
26,64%
9,45%
1,36%
16,87%
59,89%
22,24%
1%

77,6%
23,3%
37,12%
29,26%
8,6%
1,72%
18,27%
55,87%
23,49%
1,04%

74,32%
22,02%
35,16%
27,24%
14,08%
1,5%
12,74%
63,65%
19,44%
4,17%

78,07%
23,7%
36,97%
27,19%
8,71%
3,43%
12,8%
67,2%
18,6%
1,4%
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Alumnat prova d’accés
PROVA D’ACCÉS AL GRAU PROFESSIONAL
Ref.
2019-2020 2018-2019
Inscrits 1r curs
15
14
13
Presentats
15
12
10
Aprovats / plaça / matriculats
12/12/12
10/9/9
Nota mitjana llenguatge
7’42
6,8
Nota mitjana instrument
7,19
7,19
PROVA D’ACCÉS AL GRAU SUPERIOR
Aprovats / plaça / matriculats
2/2/2

2017-2018
12
12
11/10/10
7,62
7,43

2016-2017
19
19
19/18/18
7,71
7,33

-

-

2016-2017
60%
60%
60 pax.
82%
83%

2015-2016
85%
85%
140 pax.
86%
81%

Reunions amb famílies

25 juny
Octubre noves famílies
Concert Santa Cecília
Prova d’accés
Tria d’instrument

Ref.
80%
80%
100 pax.
80%
80%

2019-2020
60%
40%
140 pax
85%
-

2018-2019
40%
60%
100 pax.
80%
85%

2017-2018
40%
60%
100 pax.
84%
85%

Promoció oferta curs 2019-2020
S’han fet activitats adreçades a donar a conèixer l’escola, com la “Descoberta d’instruments”, adreçat a alumna de
primària. Les portes obertes, col·laboracions amb centres educatius del barri i altres activitats prevista de visibilització
al barri no s’han pogut dur a terme a causa del tancament per la COVID-19.
Convalidació ESO
Nombre d’alumnes que han sol·licitat
convalidació
Centres

23
Institut Balmes, Maristes Inmaculada, Escola Claret, Institut Fort Pius,
Sant Josep Teresianes, Vedruna Gràcia, Institut Viladomat, La Sedeta,
Jesuites Gràcia Kostka, IES Montserrat Roig, Fort Pienc, Vedruna
Immaculada
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EVOLUCIÓ ALUMNAT INSTRUMENTS

2019-2020

COMPARATIVA

Corda
100
100
80
51

60
40
20

20

18

11

0
Contrabaix

Viola

Violí

Violoncel

TOTAL

Vent fusta
100

85

80
60
40

29

29
9

20

1

7

6

3

2

0
Saxòfon

Fagot

Flabiol i tamborí

Flauta de bec

Flauta travessera

Oboè

Tenora

Tible

TOTAL

Vent metall
48

50
40
25

30
15

20

10

1

6

1

0
Bombardí

Trombó

Trompa

Trompeta

Tuba

TOTAL
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019-2020

COMPARATIVA

Polifònics
98
100
80
46

60
40
20

27

16

9

0
Acordió

Arpa

Guitarra

Piano

TOTAL

Música moderna
80

64

60
40

20

20
9

7

10

12

6

0
Baix elèctric

Bateria

Guitarra elèctrica

Percussió

Piano modern

Veu

TOTAL
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PERCENTATGE D’ALUMNES EN RELACIÓ A L’INSTRUMENT
Instruments
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Acordió
Arpa
Baix elèctric
Bateria
Bombardí
Clarinet
Contrabaix
Fagot
Flabiol i tamborí
Flauta de bec
Flauta travessera
Guitarra
Guitarra elèctrica
Oboè
Percussió
Piano
Piano modern
Saxòfon
Tenora
Tible
Trombó
Trompa
Trompeta
Tuba
Veu
Viola
Violí
Violoncel
TOTAL

Curs 2019-2020
Alumnes
%
9
2,13
16
3,78
9
2,13
7
1,65
1
0,24
28
6,62
11
2,60
9
2,13
7
1,65
29
6,86
27
6,37
10
2,36
6
1,42
20
4,73
46
10,87
12
2,84
29
6,86
3
0,71
2
0,47
15
3,55
6
1,42
25
5,91
1
0,24
6
1,42
18
4,25
51
12,06
20
4,73
423
100

Curs 2018-2019
Alumnes
%
8
2,02
14
3,51
6
1,51
10
2,52
1
0,20
26
6,50
9
2,1
9
2,1
6
1,51
26
6,45
30
7,46
10
2,52
6
1,5
17
4,21
53
13,33
8
2,02
29
7,30
3
0,62
3
0,62
14
3,10
8
2,02
24
6,05
1
0,23
5
0,12
17
4,23
46
11,52
19
4,73
408
100

51

Curs 2017-2018
Alumnes
%
10
2,64
13
3,43
5
1,32
9
2,37
24
6,33
9
2,37
8
2,11
7
1,85
27
7,12
25
6,60
11
2,90
16
4,22
51
13,46
11
2,90
26
6,86
4
1,06
3
0,79
11
2,90
8
2,11
19
5,01
3
0,79
15
3,96
45
11,87
19
5,01
379
100
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ALUMNAT DELS TALLERS DE MÚSICA PER NADONS

Ballmanetes
(trimestral)
Arri, arri, tatanet
(trimestral)
Salta Miralta
(trimestral)
Sol, solet
(quadrimestral)
Virolet
(quadrimestral)
TOTAL alumnes

Ref.

2019-2020

2018-2019

36

16 *

31

36

14 *

32

72

18 *

32

24

12 *

20

24

12 *

21

192

72

136

* dades recollides fins al 13 de març (data de tancament de l’escola a causa de la COVID-19)

Donat el tancament per la COVID-19, els tallers van quedar interromputs a partir del 13 de març.
INSCRIPCIÓ CIUTADANA
2020-2021
123
206
101
228

Oferta
Demanda places oferta
Demanda llista d’espera
Número total de sol·licituds

2019-2020
125
266
177
285

2018-2019
127
303
238
361

2017-2018
128
280

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, malgrat la situació de pandèmia.
INSCRIPCIÓ CIUTADANA PER FRANJA D’EDAT
Alumnat
5 anys
6-8 anys
9-11 anys
ESO
Joves
Adults
Total demanda

2020-2021
55
67
52
37
3
14
228

2019-2020
109
96
44
21
5
10
285

2018-2019
90
146
61
48
4
12
361

LLOGUER D’ESPAIS - Setembre 2019-juliol 2020
Data i hora
14/12/2019
11h-13h
21 gener
10:30-11:30

Espai

Interessat/da

Preu lloguer

Aula 19

O.V.

44,00€+IVA

Auditori EMME

V.S.B

54,40€+IVA
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DIMARTS CONCERT
COMPARATIVA DIMARTS CONCERT
978

980

1000
820

900
800
700

575

600
500
400
300
200
100
0
2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

No es van poder celebrar 3 concerts programats degut a la Covid-19

DIMARTS CONCERT
14 gener
El piano, dos-cents anys
d’història
21 gener
Danses i més, per a
piano a 4 mans
28 gener
Fantasia
11 febrer
Les flautes del Bruc
18 febrer
El classicisme virtuós
25 febrer
Cordes i més cordes
3 març
10 març

Katsax en concert
10 anys d’escola de
música municipal al
barri!
17 març
Que la música ens porti a
la lluna
24 març
Solistes de la JOSB
interpreten clàssics i
música de cinema
31 març
Finalista del concurs
Maria Canals
*no celebrats pel COVID-19

PARTICIPANTS

ASSISTENTS

Mariona Sarquella

85

Eulàlia i Ester Vela

45

Joan Izquierdo
Orquestra de flautes del CMMB
Trio “Vers”
Joana Cantero, Alia de Keroullas, Sara
Vargas, Agnès Camatxo, Anna Casals,
Magalí Luna, Carla Pallàs i Lorena Plazas
Katsax

70
90
120

Professorat EMME

150

Big Band “Moon” i Big Band EMME

*

COVID-19

Albert Torrebella, Juan Manuel Restrepo,
Gabriel López, Alba González

*

COVID-19

---

*

COVID-19
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GRÀFICS I VALORACIÓ GENERAL
Curs 2017-2018: activitats i concerts
100
80
60
40
20
0
Solistes
Org. Interna

Agrupacions

Altres

Org. Externa

Trobades i Intercanvis

De solistes

Agrupacions

Altres

Totals

Org. interna

55

35

8

98

Org.
Externa

2

4

0

6

Trobades i
intercanvis

3

3

-

6

TOTALS

60

42

8

110

TOTALS

Curs 2018-2019: activitats i concerts *
De solistes

Agrupacions

Altres

Totals

Org.
interna
Org.
Externa

57

25

10

92

4

14

5

23

40

Trobades i
intercanvis

2

5

2

9

20

TOTALS

63

44

17

124

100
80
60

0
De solistes
Org. interna

D’agrupacions

Altres

Org. externa

TOTALS

Trobades i interc

Curs 2019-2020: activitats i concerts

Concerts realitzats fins a 13 de març

De solistes

Org.
interna
Org.
Externa

100
80
60

Trobades i
intercanvis

40

TOTALS

Agrupacions

Altres

Totals

27

14

7

48

8

17

5

30

1

13

13

32

25

91

35

20
0
Org. interna

Org. Externa

Trobades i intercanvis

TOTALS
De solistes

Concerts no realitzats per la Covid19
60

Org.
interna
Org.
Externa

40

Trobades i
intercanvis

20

TOTALS

80

Agrupacions

Altres

Totals

30*

14*

8*

6*

5*

11*

7*

6*

13*

43*

25*

8*

0

De solistes
Org. interna

Agrupacions
Org. Externa

Altres
Trobades i intercanvis

Totals
TOTALS
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* 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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Valoració de les grans activitats i concerts d’organització interna

Setmana de jornades musicals i concert de Sta. Cecília – del 18 al 22 de novembre de 2019
Organitza: Coordinador cultural (CC), Equip de gestió (EG) i Claustre de professorat (CP)
Alumnat: Orquestres Bencordats i Cordal, Cors Crescendo i Teensoul.
Responsables: CC, EG i CP
Descripció de l’activitat: Es fan avaluacions puntuals i es barregen els departaments. Presentació dels principals
projectes del curs: projecte “Música i pintura”; Concert de professors mentre tres dibuixants de l’associació “Urban
Sketches” fan diferents dibuixos del concert; Conferència a càrrec del compositor i pianista Albert Guinovart;
Assaig de la cantata “Embolic de tardor”.
Observacions: Presentació del curs i del tema d’aquest any (música i pintura) d’una forma molt didàctica i
divertida.
Proposta de millora: Més implicació per part del professorat en les tasques organitzatives.
Valoració: Molt positiva
Setmana de concerts d’agrupacions 1r quadrimestre – del 16 al 20 de desembre de 2019
Organitza: CP i CC.
Alumnat: Orquestres Bencordats i Cordal, Cors Crescendo i Teensoul.
Responsables: CC 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: Estrena de la cantata “Embolic de Tardor” amb text i recepta d’Ada Parellada i música d’Albert
Guinovart a la sala d’audicions del CMMB.
Observacions: Organització complexa i molt bona implicació per part de tothom.
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 2020
Organitza: CC i CP
Alumnat: Tots els cicles
Responsables: Cada tutor de la seva audició
Descripció de l’activitat: Audicions d’aula organitzades per instruments.
Observacions: Organització complexa i molt bona implicació per part de tothom.
Proposta de millora: Més implicació per part del professorat en les tasques organitzatives
Valoració: Molt positiva.
Setmana d’avaluacions i jornades – del 30 de març al 3 d’abril de 2020
Organitza: CC
Alumnat: tots
Responsables: CC, EG i CP
Descripció de l’activitat: Es fan avaluacions puntuals i es barregen els departaments.
Observacions: Degut al tancament de l’escola per la pandèmia de la COVID-19 aquests projectes no s’han pogut dur
a terme.

55

Escola Municipal de Música Eixample Joan Manuel Serrat
Sardenya 368
08025 Barcelona
Telèfon: 93 458 65 90
emmeixample@bcn.cat
www.barcelona.cat/emmeixample

Escola municipal de música xxx

Setmana de concerts d’instrumentistes per cicles – del 25 al 29 de maig de 2020
Organitza: CC
Alumnat: tots els cicles
Responsables: CC i tutors
Descripció de l’activitat: Audicions d’aula organitzades per cicles
Observacions: Degut al tancament de l’escola per la pandèmia de la COVID-19 aquests projectes no s’han pogut dur
a terme.

Setmana concerts d’agrupacions del 2n quadrimestre – del 15 al 19 de juny de 2020 i concert final de curs
Organitza: CC
Alumnat: Alumnes de diferents agrupacions
Responsables: CC i caps d’agrupacions
Descripció de l’activitat: : Concerts d’agrupacions del 2r quadrimestre repartits en diferents sessions entre la sala
d'audicions i l’aula 19.
Observacions: Degut al tancament de l’escola per la pandèmia de la COVID-19 aquests projectes no s’han pogut dur
a terme.
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ACTIVITATS DE COL·LABORACIÓ AMB CENTRES EDUCATIUS DE L’ENTORN
Degut al tancament de l’escola per la pandèmia de la COVID-19, la majoria d’aquests projectes no s’han pogut dur a
terme.
DADES DE PARTICIPACIÓ DE LES ACTIVITATS

PROJECTE
Taller Lèxia i
Fàsia
Projecte
CoralArts
Les escoles
canten
Rumba i folk
Escoles bressol
Descoberta
d’instruments

ESCOLA
NÚM. D’ALUMNES
EDAT
-

PROFESSORAT
IMPLICAT
EMME
Paula Carrillo

-

ACTIVITATS

DATES

-

11 i 18 de març

Francesc Puig

-

29 d’abril

-

Carolina Rius

-

179 alumnes

Adrià Heredia

-

13 de maig i 3 de
juny
20 i 27 de maig
***
14 i 29 de
novembre de
2019

Carme
Vallribera

ESPAI
EMME Auditori

***les dates no estaven tancades quan es va confinar l’escola per la COVID-19

QUADRES RESUM
RUMBA i FOLK
Organitza: EMM EIXAMPLE i ESCOLES DE PRIMÀRIA NOU PATUFET, FRUCTUÓS GELABERT I ESCOLA J.M PUJOL.
Alumnat participant: alumnes de l’ensemble de rumba de l’ EMM Eixample i alumnes de 4rt de les escoles de
primària.
Responsable : Adrià Heredia Lopez (professor EMM eixample)
Descripció de l’activitat: Concert de rumba Catalana que es realitza conjuntament amb l’ensemble de rumba de
l’EMM eixample alumnes de les escoles de primària del barri. Treballem un repertori de cançons de rumba catalana
o similars amb una temàtica que uneix totes les cançons durant tot el curs, aquest any era el canvi climàtic i la
protecció del medi ambient. Al finals de Maig ens ajuntem per assajar i finalment fem un gran concert per pares,
familiars i amics.
Valoració: Degut al tancament de l’escola per la pandèmia de la Covid 19, l’activitat no s’ha pogut dur a terme, però
sí es va iniciar el treball amb les escoles, triant repertori i començant amb els arranjaments.
LES ESCOLES CANTEN
Organitza:
Alumnat participant:
Responsables:
Descripció de l’activitat:
Valoració:

COVID-19

CORAL ARTS
Organitza:
Alumnat participant:
Responsables:
Descripció de l’activitat:
Valoració:

COVID-19
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DESCOBERTA D’INSTRUMENTS
Organitza: Carme Vallribera
Alumnat participant: 179 alumnes de les escoles La Sedeta, F. Gelabert i Sagrada Família.
Responsables: Carme Vallribera. Professors participants: Àfrica Aymamí, Jordi Figaró, Dioni Chico o Javi Molina.
Descripció de l’activitat: Els professors realitzen una presentació del seu instrument de mitja hora de durada
aproximadament. Per aquells alumnes que es mostren interessats s'organitzen unes sessions individuals amb el
professor corresponent, durant unes poques setmanes.
Valoració: escoles i alumnes es mostren molt interessats en el projecte. Molta concentració per part dels alumnes
que han pogut fer preguntes durant la sessió. S'han organitzat algunes sessions individuals dels instruments
tradicionals amb posterioritat a les sessions de presentació.
TALLER LÈXIA i FÀSIA
Organitza:
Alumnat participant:
Responsables:
Descripció de l’activitat:
Valoració:

COVID-19

ESCOLES BRESSOL
Organitza:
Alumnat participant:
Responsables:
Descripció de l’activitat:
Valoració:

COVID-19
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COMUNICACIÓ INTERNA I EXTERNA A L’EMM EIXAMPLE - JOAN MANUEL SERRAT
Valoració

Comentaris

Famílies

En continua revisió: la situació de pandèmia ha dificultat la comunicació
amb les famílies, ja que hem perdut el contacte directe.

Claustre i Consell Escolar

Sense incidències. Comunicació fluïda amb els diferents mitjans dels
quals disposem: mail corporatiu, grup de whatsapp (claustre).
Degut a la situació de pandèmia i tancament de l’escola, la pàgina web
de l’escola ha estat bàsica per fer arribar determinades informacions
tant a la comunitat educativa, com a la ciutadania en general.
Degut a la situació de pandèmia i tancament de l’escola, el Canal
YouTube de l’escola ha estat una bona plataforma per mostrar molta de
la feina feta des de casa.

Web

Youtube

COL·LABORACIÓ I RELACIÓ AMB LES INSTITUCIONS
Valoració
IMEB

Consorci

Districte

Departament d’Educació

Comentaris
Relació fluïda tant amb la responsable del servei, com a Direcció de
Centres.
Respecte a les infraestructures: finalment, i donada la situació de
pandèmia en la qual és indispensable la ventilació, el Consorci ens ha fet
finestres practicables a totes les aules de l’escola.
Queda pendent:
-Millores en la climatització, mal dissenyada i de la qual es fa un
manteniment molt deficient.
-Llums d’emergència: encara tenim ¾ de les llums que no funcionen.
A conseqüència del tancament pel la pandèmia, el curs 19-20 no hem
tingut relacions amb el Districte ja que no vam fer les activitats que
habitualment fem.
Dades de la Generalitat: s’han fet, sense incidències.
Convalidacions ESO: sense incidències (veure dades a l’apartat Dades
generals de centre)

EMMB i CMMB

Relacions fluïdes amb les EMMB i el CMMB

ESMUC

El curs 19-20 no hem tingut alumnes de Pràcticum a l’EMME.

Altres

Relacions fluïdes amb altres agents de la ciutat, com associacions de
comerciants, malgrat no vam participar a la fira del comerç a causa del
tancament per la pandèmia.
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PLA D’EMERGÈNCIA
Valoració

Simulacre del Pla
d’Emergència

Comentaris
Fet l’11/12/19 a les 17:10
Recompte total de 106 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...
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MEMÒRIA ECONÒMICA
Justificació comptes any 2019 i pressupost 2020
Memòria econòmica de l’any 2019 i pressupost de l’any 2020 aprovats en Consell Escolar de octubre de 2019.
Ajuts curs 2019-2020

Alumnes 5-18
Nombre ajuts demanats
Nombre ajuts concedits
Alumnes amb ajut 90%
Alumnes amb ajut 70%
Alumnes amb ajut 50%
Alumnes amb ajut 30%

2019-2020
489
128
93
59
24
10

2018-2019
483
98
76*
54
11
11

2017-2018
504
89
75*
52
16
7

2016-2017
485
86
63*
1
32
15
12

2015-2016
512
82
63*
3
35
6
19
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PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA
NETEJA
MATERIAL ESPECÍFIC
INFORMACIÓ I DOCUMENTACIÓ
COMUNICACIONS
LLOGUERS
MANTENIMENT I REPARACIONS
DESPESES D’ALIMENTACIÓ
TREBALLS REALITZATS PER EMPRESES EXT
ASSEGURANCES
DESPLAÇAMENTS EXTERNS
DESPESES BANCÀRIES
TOTAL
PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA
APORTACIONS DE L’IMEB
ALTRES CRÈDITS DE L’IMEB
TOTAL

PRESSUPOST DESPESES 2020
20,00€
10.363,58€
1.200,00€
50,00€
3.400,00€
700,00€
1.000,00€
700,00€
150,00€
17.583,58€
PRESSUPOST INGRESOS (2020)
13.000,00€
3.975,60€
17.583,58€

IMEB Inventariable
Saxo tenor Yanagisawa
TOTAL

GASTAT (GEN-JUL 2020)
1.822,09€
75,50€
2.021,32€
424,63€
487,05€
107,05€
6,95€
4.944,59€
INGRESSAT (GEN-JUL 2020)
7.800€
3.953,40€
11.753,40€

Preu
3.390,6€
3.390,6€
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GASTAT (SET-DES 2019)
12,35€
3.432,66€
959,68€
1.923,45€
16,20€
130,20€
11,35€
34,75€
6.520,64€
INGRESSAT (SET-DEC 2019)
5.200,00€
5.200,00€

