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VALORACIÓ DELS OBJECTIUS ESPECÍFICS DEL CURS

OBJECTIU

Objectiu 1:
organitzar
l’escola en
funció de la
situació
epidemiològica
per tal de
garantir la
seguretat a
l’hora que
continuem
oferint uns
estudis
integrals i de
qualitat.

ACTUACIONS
Actuació 1.1
Elaborar i explicar el Pla bàsic
d’obertura a la comunitat
educativa, seguint les indicacions
de les autoritats competents:
1.1.1. Revisar i mantenir al dia el
Pla bàsic d’Obertura, com a
document viu i en continua revisió
segons l’evolució de la pandèmia i
les indicacions que facin les
autoritats competents.
1.1.2. Mantenir informada la
comunitat educativa dels canvis
que es facin durant el curs.
1.1.3. Vetllar perquè l’activitat de
l’escola es vegi afectada el mínim
possible, mantenint les diferents
àrees (instrument, llenguatge i
agrupació), buscant espais
alternatius o reduint número
d’alumnes/ grup en cas necessari

INDICADORS I DADES
Indicador 1.1.1
Incidències organitzatives.
Grau de satisfacció amb el Pla
bàsic d’obertura i la seva
implementació:
-molt
-força
-poc
-gens
Indicador 1.1.2
Seguiment del Pla per part de la
comunitat educativa. Grau de
coneixement del Pla:
-molt
-força
-poc
-gens
Indicador 1.1.3
Manteniment del Pla d’estudis

Responsables: directora
Temporització: al llarg del curs

Actuació 1.2
Vetllar per tenir les
infraestructures, els mitjans i
recursos materials i personals
necessaris per poder desenvolupar
l’activitat amb seguretat i sense
perdre qualitat en la mesura del
possible.
1.2.1. Demanar al Consorci les
reformes necessàries perquè els
espais siguin segurs, així com les
actuacions i recursos que calguin.
1.2.2. Demanar a l’IMEB el
personal de reforç necessari per
poder continuar amb l’activitat de
l’escola amb qualitat i seguretat.
1.2.3. Comprar des de l’escola tot
aquell material necessari que no
hagi estat subministrat per l’IMEB
o el Consorci.

Indicador 1.2.1
Obertura de finestres a tots els
espais
Reforç de neteja
Insonorització porta aula 20
Material de neteja
Indicador 1.2.2
Reforç de consergeria
Professor de reforç a les hores
centrals de la tarda.
Indicador 1.2.3
Material de desinfecció a l’aula
Mampares per a vent i cant
Senyalització
Instruments extres

Responsable: directora
Temporització: al llarg del curs
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ASSOLIMENT DE
L’INDICADOR
Assoliment 1.1.1
Assolit. No hi ha hagut incidències
significatives. Les famílies s’han
mostrat molt satisfetes amb
l’organització segons Pla bàsic
d’obertura.
Assoliment 1.1.2
Assolit. El Pla bàsic d’obertura ha
estat seguit per tota la comunitat
educativa. Grau de coneixement
del pla: molt.
Assoliment 1.1.3
Assolit parcialment. En general,
hem pogut mantenir el Pla
d’estudis, malgrat cal esmentar
dues matèries on s’ha vist
parcialment afectat:
-Llenguatge: molts grups han
passat de 1h30’ de classe a 45’
(amb ratio similar, donat que eren
grups de menys alumnes)
-Agrupacions durant les setmanes
amb l’escola tancada: s’han vist
afectades, ja que no es pot tocar
en grup en format online.

Assoliment 1.2.1
Obertura de finestres a tots els
espais: Assolit
Reforç de neteja: Assolit
Insonorització porta aula 20: NO
assolit.
Material de neteja: Assolit
Assoliment 1.2.2
Reforç de consergeria: Assolit
Professor de reforç a les hores
centrals de la tarda: Assolit
parcialment, només quan havíem
de tenir grups de màxim 6
alumnes.
Assoliment 1.2.3
Material de desinfecció a l’aula:
Assolit
Mampares per a vent i cant:
Assolit
Senyalització: Assolit
Instruments extres: Assolit
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Actuació 1.3
Fer el seguiment dels protocols
que s’especifiquen al Pla bàsic
d’obertura i dels canvis que es
facin durant el curs.
Responsable: directora

Indicador 1.3
Seguiment de les incidències en el
dia a dia:
-moltes
-força
-poques
-cap

Assoliment 1.3
Assolit.
No hi ha hagut incidències
significatives.

Temporització: al llarg del curs
VALORACIÓ DE L’OBJECTIU: en general, l’objectiu d’organitzar l’escola en funció de la situació epidemiològica
per tal de garantir la seguretat a l’hora que continuem oferint uns estudis integrals i de qualitat ha estat
ASSOLIT. Cal destacar la capacitat de reacció, la implicació i la resiliència de tota la comunitat educativa per
adaptar-se a les noves instruccions segons les restriccions vigents en cada moment.
PROPOSTA DE MILLORA: donada la situació actual, aquest objectiu continua vigent de cara al curs vinent.
Caldrà no baixar la guàrdia i no relaxar-nos per continuar aplicant les mesures necessàries, segons l’evolució
de la pandèmia.

OBJECTIU

ACTUACIONS
Actuació 2.1
Implementar l’Aula Virtual a
l’àrea de llenguatge musical a
partir de 2n2n.
2.1.1. Professorat de llenguatge:
fer la formació necessària per
implementar l’Aula Virtual, oferta
per l’empresa que gestiona la
nova eina.
2.1.2. Explicar a les famílies el
canvi de format i de material.
2.1.3. Fer les gestions necessàries
per fer arribar a l’alumnat el
material necessari.

Objectiu 2:
implantar l’Aula
Virtual a l’àrea de
llenguatge
musical, fent
partícip tot el
professorat com a
eina nova
d’escola que és.

Responsables: cap de
departament de llenguatge
musical
Temporització: inici de curs

Actuació 2.2
Fer formació a la resta del
professorat perquè tot l’equip
docent tingui unes nocions
mínimes sobre la nova
plataforma Aula Virtual.
Responsable: directora i cap de
departament de llenguatge

INDICADORS I DADES

ASSOLIMENT DE
L’INDICADOR

Indicador 2.1.1
Cursos de formació als qual
s’assisteix i grau de satisfacció:
-molt
-força
-poc
-gens
Indicador 2.1.2
Resposta de les famílies i grau de
satisfacció amb el canvi:
-molt
-força
-poc
-gens

Assoliment 2.1.1, 2.1.2 i 2.1.3
Assolit
Grau de satisfacció
2.1.1.: força
2.1.2. : força
2.1.3. : poques

Indicador 2.1.3
Incidències amb el material i la
resposta de les famílies a l’hora
d’adquirir-lo:
-moltes
-força
-poques
-cap

Indicador 2.2.1
Grau d’incidència d’aquesta
formació en l’equip docent,
tenint en compte com
repercuteix a la resta d’àrees de
l’escola (instrument i agrupació):
-Alta
-Força
-Poca
-Gens
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Assoliment 2.2
No assolit per considerar que
l’explicació s’ha de fer
presencialment i això no ha estat
possible per les restriccions
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Temporització: quan les
condicions de la pandèmia ho
permetin, ja que es valora que
aquesta formació, donada per les
professores de llenguatge de
l’escola, sigui presencial.

Actuació 2.3
Fer el seguiment i la valoració de
l’Aula Virtual

Responsable: cap de
departament de llenguatge
musical

Indicador 2.3
Valoració sobre l’adequació de la
plataforma respecte als objectius
marcats al PCC de l’escola:
-Molt adequada
-Força
-Poc
-Gens

Assoliment 2.3
Assolit dins el departament de
llenguatge
Grau de satisfacció: Poc

Temporització: el llarg del curs
VALORACIÓ DE L’OBJECTIU: la implantació d’Aula Virtual en general ha estat positiva. L’alumnat ha estat
motivat i les famílies han respost bé. Han aprofitat al màxim aquesta eina els alumnes que a més de
treballar els exercicis del llibre s’han connectat on-line a la plataforma i han fet les activitats ajudant-se dels
recursos que aquesta ofereix.
Ha faltat poder fer partícip a tot el professorat del funcionament d’aquesta plataforma. Serà uns dels
objectius pel curs vinent
PROPOSTA DE MILLORA: fer partícip a tot el professorat del funcionament i eines de que disposa aquesta
plataforma.

OBJECTIU

ACTUACIONS

INDICADORS I DADES

Actuació 3.1
Dissenyar un cançoner interactiu,
per ser manipulat amb un “llapis
màgic”, pensat per a nens de 2
anys (P-2)

Indicador 3.1
Esbós del cançoner, amb les línies
bàsiques de disseny, ordre de les
cançons, jocs, etc.

ASSOLIMENT DE
L’INDICADOR

Assoliment 3.1
Assolit

Responsables: directora i
responsable de projecte d’escoles
bressol
Temporització: primer
quadrimestre

Objectiu 3:
dissenyar un
cançoner per a
escoles bressol i
tallers de nadons.

Actuació 3.2
Fer els arranjaments i
enregistraments de les bases del
cançoner i dels diferents jocs
interactius per part del
professorat de l’escola

Indicador 3.2
Arranjaments de nova creació i
qualitat dels enregistraments
resultants.

Responsable: directora
Temporització: segon
quadrimestre
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Assoliment 3.2
Assolit parcialment: els
arranjaments estan fets, però no
s’han fet els enregistraments.
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Actuació 3.3
Demanar a l’IMEB els mitjans i
recursos necessaris per publicar
el cançoner amb el sistema de
“llapis màgic”

Indicador 3.3
Llibre resultant

Assoliment 3.3
No assolit: no hem arribat a
aquest punt, donat que no s’han
fet els corresponents
enregistraments.

Responsable: directora
Temporització: tercer trimestre
VALORACIÓ DE L’OBJECTIU: en general, l’objectiu de dissenyar un cançoner per a escoles bressol i tallers
de nadons s’ha assolit i la valoració és molt positiva, però ha faltat materialitzar-lo. Les recomanacions de
reduir la presencialitat no han afavorit fer enregistraments per part del professorat, i a més s’ha posat
sobre la taula la conveniència o no de dedicar aquests recursos, tenint en compte que el llapis màgic
tampoc reprodueix amb gaire qualitat, així que probablement acabarem fent so real, però a través de
programes informàtics.
PROPOSTA DE MILLORA: fer els passos per materialitzar el cançoner:
1. Fer reunió a l’IMEB per demanar la implicació.
2. Decidir format de l’àudio.
3. Materialitzar el cançoner.
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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

Totes les activitats del departament queden
supeditades a l’evolució de la pandèmia. Les mantenim
preveient que en molts casos o no es faran, o es faran
parcialment, però no volem renunciar ja d’inici, amb
l’esperança que a partir de la primavera es puguin
reprendre:
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.





3. Tutoritzar el professorat de nova incorporació i/o poca
dedicació al centre.
4.- Derivar alumnes a la logopeda i reunions amb la
professional




5. Implantació d’Aula Virtual


●

Seguiment de compra dels llibres i registre a la
plataforma

●

Funcionament de la plataforma

●

Continguts i recursos



●

Posades en comú com fer classes on-line







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



7. Organitzar el traspàs d’alumnat posterior seguiment
dels grups de llenguatge: nivells, continguts,
metodologia, alumnat que requereix una atenció
especial, etc.
8. Promocionar l’alumnat de llenguatge i assignació de
grup, confecció dels nous grups i ajudar a la confecció
d’horaris de llenguatge pel curs 2021-22.
9. Confeccionar un document amb enllaços de vídeos per
fer la presentació d’instruments per a 1r2n curs i 2n1r en
espera de vent i posterior seguiment de la tria
d’instrument.
10. Realitzar un concert per part de l’alumnat de 1r cicle
al final de curs.
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Actes
Mails informatius
Grau d’implicació i col·laboració del nou
professorat
Excel alumnat logopeda
Excel Aula Virtual: informació cursos, nº llibres,
registres…
Grau de satisfacció d’Aula Virtual del professorat i
famílies
Actes dels exàmens de lectura a vista i models
lectures
Documents diversos resultants de la organització
de les diferents activitats
Grups de llenguatge equilibrats de nº i nivell
Document enllaços presentació instruments
Convocatòria reunió famílies i ajudar adjudicació
d’instrument.
Concerts realitzats
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Valoració: La implantació d’Aula Virtual ha estat una mica feixuga ja que tot era nou. Cal dir per això que la
comunicació amb ells és àgil i amb ganes de solucionar els problemes que sorgeixen.
Aquest curs degut a la pandèmia s’han derivat pocs alumnes a la logopeda i per qüestions d’horaris no ha pogut
venir a l’escola i fer les intervencions a les classes que se la requeria.
El concert de final de curs de l’alumnat de 1r cicle no s’ha pogut fer.
Tots les altres accions s’han realitzat.
Proposta de millora: Consensuar dues reunions de departament al trimestre. Establir una metodologia comú a tots
els grups de llenguatge i fer posades en comú i seguiment amb el professorat del departament.

Departament de polifònics
Cap de departament: Carolina Rius
Accions

Indicadors

Totes les activitats del departament queden
supeditades a l’evolució de la pandèmia. Les mantenim
preveient que en molts casos o no es faran, o es faran
parcialment, però no volem renunciar ja d’inici, amb
l’esperança que a partir de la primavera es puguin
reprendre:
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.

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

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.

 Mails informatius i gestió.
 Document de previsió i seguiment de les
agrupacions per al curs 2020-2021.

4. Fer el seguiment de les agrupacions de polifònics i de
la seva inclusió en les grans formacions i espectacles
d’escola.

 Graella al Drive amb el cicle polifònics.
 Documents valoració de les activitats i concerts.

5. Organitzar el 10è cicle de concerts d’instruments
“polifònics” ara “Cicle Concerts Solistes” i obrir-lo a la
resta d’alumnat d’instrument amb la voluntat que
l’alumnat pugui tocar en viu i més ara quan hi pot haver
un confinament en qualsevol moment.

 Concerts, monogràfics i trobades de concerts.

6. Tutoritzar el professorat de nova incorporació.
7. Projectes específics del curs 2020-2021:
7.1 Reprendre i culminar l’espectacle transversal
promogut pel departament de polifònics, suspès el curs
passat dins el marc dels 10 anys de la inauguració de la
nova seu de l’escola de música. Concert teatralitzat
L’estranya malaltia de la Cinta. Obra encarregada per la
Diputació de Tarragona amb música de Pelegrí Portolés.
7.2 Piano: participar del Off en el 66è concurs M. Canals.
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7.3 Associació Catalana d’Arpistes: trobada d’arpistes de
les escoles de Sta. Perpètua, Terrassa, CMMB i Girona.
Curs d’estiu a l’entorn de B. Bartók.
7.4 Guitarra: Trobada de grups i ensembles de les
escoles EMME i EMM Badalona.
7.5 Preparació i participació a l’espectacle Soufflé
d’Hivern amb música de Salvador Brotons.
Valoració: Les accions pròpies de gestió s’han dut a terme positivament per l’experiència acumulada. Per altra
banda aquelles activitats que aglutinaven un alt nombre d’alumnat, s’han posposat un curs més com: L’Espectacle
de la Malaltia de la Cinta, la trobada de guitarres i l’espectacle Sufflé d’hivern. Tot i el confinament parcial, hem
reprès la participació amb l’Off Concurs Maria Canals i hem incorporat l’activitat dels vídeos a la Galeria dels Tocats.
L’activitat anual de finals de juny, organitzada per l’Associació d’arpistes, s’ha dut a terme seguint amb la normativa
del moment anti-Covid.
Proposta de millora: Treballar per establir un ordre de priorització de les agrupacions per l’alumnat dels diferents
instruments polifònics.

Departament d’agrupacions
Cap de departament: Oriol Rigau
Accions

Indicadors

La feina que podrem fer amb les agrupacions queda
supeditada a la evolució de la pandèmia, a la
possibilitat de fer assajos presencials amb normalitat.
La feina de planificació/equilibri/disseny de les
agrupacions i l’elecció dels materials (objectius 1 i 2) és
prèvia i per tant es farà.
Els objectius 3 i 4 dependran de la situació en què ens
trobem en cada moment i de la resposta que puguem
donar-hi.
Els objectius 5 i 6 s’abordaran sigui quina sigui la feina
que acabem fent amb les agrupacions. El 5è és un
objectiu marcat per la missió i el 6è és un objectiu
vegetatiu, cada any es treballa.

 Reunions.
 Anàlisi.
 Observació en assajos, concerts.

1.Els materials amb els que treballen les agrupacions
(tipus de músiques).

 Cartes.
 Tutorització.

2.L’equilibri intern de les agrupacions.
3.El rendiment de les agrupacions (treball intern, en
parcials, a classe, treball personal...).
4.Les maneres de treballar comunes en el sí de les
agrupacions.
5.Les agrupacions com a motors dels aprenentatges
(continguts purament musicals i/o actitudinals, actituds
valors i normes).
6.Compromís de l’alumnat/famílies que participen (o no
i perquè) en les agrupacions i projectes de l’escola.
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Valoració: Aquest ha estat un curs en que la feina que s’ha fet (que hem pogut fer) amb les agrupacions,
condicionada per la pandèmia, ha passat per diferents fases: en una primera fase es va poder planificar el dibuix i el
funcionament de les grans agrupacions dividides en grups parcials d’una vintena d’alumnes. Vam poder repartir
materials i fer una primera immersió amb assajos molt marcats per les condicions covid. En una segona fase vam
refer la organització en grups de 6 alumnes, amb els que vam treballar sessions de 30’ setmanals, presencials o bé
online segons les èpoques. En aquesta fase vam aprofundir en la resolució de les peces cadascú amb els mitjans de
què va disposar. Finalment en la darrera fase vam recuperar la presencialitat amb grups de 6 i a partir d’aquí es va
anar ampliant el nº d’alumnes per parcial fins a poder fer dos assajos generals amb les agrupacions senceres i el
concert de final de curs amb tots els materials treballats al llarg del curs.
La feina feta en grups petits ha permès un major aprofundiment en el domini de les peces que posteriorment s’ha
notat molt positivament en el resultat final dels concerts.
Les condicions del curs han fet que els continguts que s’han treballat més i millor son els continguts actitudinals; el
compromís, la constància, la confiança...cosa que ha enfortit de forma fantàstica els vincles entre alumnes i entre
alumnat i professorat. El resultat final de tota la feina del curs l’hem considerat entre tots excel·lent.
Proposta de millora (vegetativa) : 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, cicles i
concerts de prova d’accés. Reformular l’organització i
adaptar-la a les restriccions per còvid-19.
2. Vetllar per la coherència en els programes dels
concerts de solistes d’aula i de cicles amb la secretaria
acadèmica.

 Graelles d’organització.

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

 Programes de mà i programes projectats.

4. Col·laborar amb el coordinador cultural i reformular
l’organització de les avaluacions per cicles, avaluacions
transversals i d’instruments.

 E-mails informatius.

 Documents annexos al NOFC.
 Concerts i cambres petites.

5. Coordinar la participació dels instrumentistes solistes
que participaran en el concert de la Malaltia de la Cinta.
Previst pel final de curs 20-21 si la pandèmia ens ho
permet.
6- Impulsar una formació sobre l’avaluació dirigit als
professorat d’instrument.
Valoració: La situació Còvid ens ha esgotat els esforços per reorganitzar constantment les ratios d’aula de les
activitats de grup, dirigir l’atenció en atendre els casos de confinament, i fer una organització molt acurada de
cadascuna de les activitats, concerts i avaluacions. S’ha acordat d’evitar la transversalitat entre els departaments en
els concerts i les avaluacions. Malgrat tot hem treballat per desenvolupar la majoria d’activitats amb les
adaptacions de seguretat pertinents.
Proposta de millora: reprendre les activitats de col·laboració entre departaments.
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Grup de treball de vent:
Responsable: Paula Carrillo
Accions

Indicadors

Les activitats del departament queden supeditades a
l’evolució de la pandèmia. Les mantenim preveient que
en molts casos o no es faran, o es faran parcialment,
però no volem renunciar ja d’inici, amb l’esperança que
a partir de la primavera es puguin reprendre:
1. Organitzar i fer el seguiment de les activitats del
departament: avaluacions, jornades, intercanvis,
projectes, sortides, etc.
1.1. Avaluacions interdepartamentals: concretar 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
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. Projecte compositor-escola: Soufflé d’hivern,
recepta de Jordi Roca, llibret de Marcel Clement i
música de Salvador Brotons, per a cor i banda juvenil.
8.2. Seguir treballant per incorporar l’Smart Music a les
agrupacions, en col·laboració amb el cap d’agrupacions i
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.
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Actes.
Documents diversos resultants de la organització
de les diferents activitats.
Mails informatius.
Document de previsió i seguiment de les
agrupacions per al curs 2021-22.
Mails informatius.
Satisfacció, benestar i eficiència del nou
professorat.
Concert Soufflé d’hivern
Concerts amb obres treballades amb l’Smart
Music.
Agrupacions equilibrades.
Actes.
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Valoració: aquest curs ha estat clarament marcat per la pandèmia i les restriccions que s’han derivat, i l’ha
condicionat a tots els nivells. De tota manera, s’ha fet molta feina i s’han posat les bases per començar un nou curs,
el 2021-22, mirant ja de reprendre projectes i iniciar-ne de nous. D’aquest curs, cal destacar:
-S’han fet concerts i sessions d’avaluació puntual, en un format diferent, mantenint en la mesura del possible els
grups estables (aula d’instrument), sempre seguint mesures de prevenció segons normativa vigent en cada
moment.
-S’ha fet el seguiment de les agrupacions: plantilla, repertori, hàbits d’assaig... Previsió curs 2021-22.
-S’ha fet arribar la informació de l’ED al departament, així com del departament a l’ED.
-Com a part del projecte “Compositor i escola”:
*S’ha inicial el treball de l’obra “Soufflé d’hivern”, basada en la recepta de Jordi Roca i amb llibret de Marcel
Clement, que s’estrenarà al desembre del 2021.
*S’ha fet la proposta de composició a Joan Albert Amargós, basada en la recepta “Sopa d’estiu” de Carme
Ruscalleda i amb llibret de Jaume Biarnés, que s’estrenarà al juny del 2022.
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. En aquest sentit, hem dividit les bandes en dos grups (A i B), evitant que s’ajuntin més
de 50 alumnes en un mateix espai.
Tornar a posar sobre la taula, quan la situació ho permeti, la idea de les “carpetes d’assaig” compartides, per evitar
que a l’hora de l’assaig faltin papers. Continuar treballant els hàbits d’assaig.
Reprendre l’ús del programa Smart Music.
Continuar millorant la coordinació amb el cap d’agrupacions i els directors de les agrupacions de vent.
Com a grans projectes per al curs vinent: Soufflé d’hivern (Ventsonats A) i Sopa d’estiu (Big Band).

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

Indicadors

Totes les activitats del departament queden
supeditades a l’evolució de la pandèmia. Les mantenim
preveient que en molts casos o no es faran, o es faran
parcialment, però no volem renunciar ja d’inici, amb
l’esperança que a partir de la primavera es puguin
reprendre:
 Actes.

1. Organitzar i fer el seguiment de les activitats del
departament: avaluacions, jornades,
intercanvis,projectes, sortides, etc.

 Documents diversos resultants de la organització de
les diferents activitats.

2. 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.

 Mails informatius.
 Document de previsió i seguiment de les
agrupacions per al curs 2021-22.

3.Fer arribar a l’ED les demandes, idees o suggeriments
que puguin sorgir del departament.
4.Fer el seguiment de les agrupacions de corda: plantilla,
repertori, concerts, etc, conjuntament amb el cap
d’agrupacions.
5. Fer propostes de millora per a optimitzar
l’organització d’assajos i concerts.
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6. 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.
7.Tutoritzar el professorat de nova incorporació.
8. Continuar amb la implementació de l’ús del programa
Smart Music dins l’aula d’instrument i agrupació.
Valoració: Aquest curs ha continuat marcat per l’evolució de la pandèmia. Hem tingut dos períodes de
confinament: un al 1r quadrimestre al mes de novembre i un altre al principi del 2n quadrimestre. Durant aquests
períodes hem fet les classes de forma telemàtica, el que fa referència a les classes d’instrument han pogut tenir
seguiment i aprofitament diferent condicionats per factors com: infraestructura tècnica per part de l’alumnat, edat
de l’alumne, acompanyament per part de la família, característiques sonores de l’instrument.
Sobre les classes de les agrupacions del departament la solució telemàtica no ha pogut estar una opció òptima ja
que la tecnologia actual no permet poder tocar en grup d’una forma real.
Durant els períodes sense confinament hem hagut de treballar amb grups més reduïts durant la major part del curs.
Gràcies a que hem pogut comptar amb professorat de reforç, l'orquestra ha treballat en grups de cambra (sempre
que ha estat possible amb format quartet). Aquest treball amb grups més petits ha estat diferent, meticulós i
positiu i ha fet que les orquestres hagin acabat tenint un bon progrés.
Proposta de millora: Reprendre l’ús del programa Smart Music.
Grup de treball Concerts:
Responsable: Francesc Puig
Accions

Indicadors

Totes les activitats d’aquest grup de treball queden
supeditades a l’evolució de la pandèmia. Les mantenim
preveient que en molts casos o no es faran, o es faran
parcialment, però no volem renunciar ja d’inici, amb
l’esperança que a partir de la primavera es puguin
reprendre:
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.
4. Planificar i organitzar els concerts de les agrupacions*
i dels instrumentistes del centre, junt amb els caps
d’instruments i agrupacions.
5. Vetllar per la participació adequada de totes les
formacions en el calendari de concerts.
6. Participar en les activitats culturals de l’entorn de
l’escola.
7. Establir contacte amb els agents culturals propers a la
ubicació de escola.
*format per definir, tenint en compte la situació de
pandèmia.
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Graelles de valoració al PGA, Memòria i
GoogleDrive.



Concerts.



Enregistraments del concerts.



Recopilació dels programes de mà.



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.
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Valoració: 1., 4., Hem pogut dur a terme els concerts d’aula dels mesos de febrer i juny i els concerts d’agrupacions
del mes de juny, dins el calendari previst, amb una certa normalitat. Seguint les mesures de seguretat s’han
condicionat diferents espais de l’escola com la sala d’audicions, l’aula 19, la sala polivalent (Escola Fructuós
Gelabert) per tal de no superar el límit d’alumnat permès. En el cas de la banda Olodum s’ha fet el concert a
l’exterior (pati escola F. G.) Els concerts s’han fet sense públic i s’han enregistrat en vídeo. Valoració molt positiva.
2. El concert de Nadal no s’ha pogut organitzar per manca de presencialitat a l’escola durant el primer trimestre del
curs. El concert de final de curs s’ha fet al pati de l’escola F. G. Hi ha participat diferents agrupacions de l’escola i
alguns professors. L’AFA ha organitzar un berenar. El concerts s’han fet sense públic i s’han enregistrat en vídeo.
Valoració molt positiva.
3. L’acte d’inauguració del curs no s’ha fet.
6., 7. L’escola no ha participat en les activitats culturals de l’entorn de l’escola.
Proposta de millora: Cal millorar el compliment i el compromís en l’assignació de tasques per part del professorat.

14

Escola Municipal de Música Eixample Joan Manuel Serrat

Escola
municipal
Sardenya
368 de música xxx

08025 Barcelona
Telèfon: 93 458 65 90
emmeixample@bcn.cat
www.barcelona.cat/emmeixample

VALORACIÓ DE PROJECTES

Compositor i escola: Soufflé d’hivern
Responsable: Paula Carrillo, Francesc Puig i Rubén Chordà
Equip: comunitat educativa
Accions
1. Organitzar, conjuntament amb el director de la banda
i dels cors i el coordinador cultural, l’estrena de l’obra
Soufflé d’hivern (llibret/recepta: Marcel Clement;
música: Salvador Brotons).

Indicadors

 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: De moment no s’ha pogut dur a terme el projecte malgrat les bandes han anat assajant l’obra al llarg
d’aquest curs. Es preveu poder-la estrenar el Nadal del curs 2021-2022.
Proposta de millora: Aprofundir en el treball de l’obra per part del professorat a la classe d’instrument.

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: Aquest projecte no s’ha dut a terme degut a la pandèmia.
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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, aprofitant el material creat durant
la celebració dels 10 anys a la nova seu de l’escola.

 Materialització: dibuixos i altres penjats a les parets
de l’escola.

2. Recollir frases cèlebres de compositors i personalitats
lligades a l’àmbit musical emmarcar-les i penjar-les al
passadís i/o escala.
Valoració:

Degut als constants canvis que hem patit a nivell d’escola per causa de la pandèmia, aquest projecte s’ha anat
posposant.
Finalment aquest proper setembre (2021) es procedirà a penjar a l’entrada de l’escola el dibuix que el Perico Pastor
va fer en directe i per a la nostra escola el dia de la celebració del 10è aniversari.
Seguim tenint 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).
Proposta de millora:
Ho tenim tot preparat per la seva finalització.
Penjar també fotos dels darrers cursos a les parets de l’escola.

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 d’enguany es va planificar al llarg dels mesos de setembre-octubre-novembre. No s’en va publicar
el flyer de promoció però el cicle va quedar preparat per donar sortida als concerts si les condicions ho permetien.
Finalment però les condicions no es van donar i vam haver d’anul·lar tots els concerts.
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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 a la situació viscuda per la pandèmia de la COVID-19, aquest projecte no s’ha pogut fer.
Proposta de millora: ----

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:
Degut a la situació viscuda per la pandèmia de la COVID-19, aquest projecte no s’ha pogut fer.
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.
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, preferentment els més
minoritaris o aquells dels quals han quedat places per
cobrir. En cada presentació el professor/a mostra
l’instrument, tocant i explicant sobre el mateix, les seves
característiques. Posteriorment es donarà la opció , als
alumnes interessats , d’assistir a unes sessions/classe on
podran provar directament l’instrument escollit amb el
professor, de manera particular.
Gestionar, organitzar, coordinar escoles i professorat
d’instrument, assajar el concert-presentació. Informar
els 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.

 Memòria

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 a la situació de pandèmia i a les restriccions marcades per les autoritats
competents, aquesta activitat no s’ha pogut realitzar.
2.2. Rumba i folk: degut a la situació de pandèmia i a les restriccions marcades per les autoritats competents,
aquesta activitat no s’ha pogut realitzar.
2.3. Aquest any, degut a la situació de pandèmia i a les restriccions marcades per les autoritats competents, hem
convidat només a 2 centres del barri: La Sedeta i Fructuós Gelabert. Han vingut alumnes de 2n. i de 6è de primària.
2.4. Les escoles canten: degut a la situació de pandèmia i a les restriccions marcades per les autoritats competents,
aquesta activitat no s’ha pogut realitzar.
2.5. Taller Fàsia i Lèxia: degut a la situació de pandèmia i a les restriccions marcades per les autoritats competents,
aquesta activitat no s’ha pogut realitzar.
2.6. Taller de flauta de bec: degut a la situació de pandèmia i a les restriccions marcades per les autoritats
competents, aquesta activitat no s’ha pogut realitzar.
Proposta de millora: reprendre les activitats de col·laboració al barri contemplant la possibilitat d’incorporar nous
projectes comunitaris, segons els recursos que tinguem disponibles.
Revisar les dates i concentrar la majoria d’activitats el segon trimestre (de gener a març), alliberant el final de curs,
en el qual ja es concentren moltes activitats extres. Proposar-ho a les escoles, i també al professorat implicat per
assegurar que les agrupacions que hi participen tinguin el material preparat.
Impulsar nous projectes relacionats amb la música flamenca i el Festival Ciutat Flamenc Barcelona, connectant
diferents entitats culturals i transversals de la ciutat.

Col·laboració Jove Orquestra Simfònica de Barcelona (JOSB)
Responsable: Paula Carrillo
Equip: departament de corda
Accions

Indicadors

1. Organitzar activitats de col·laboració amb la JOSB,
orquestra resident a l’escola durant aquest curs:
 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 a la situació de pandèmia i a les restriccions marcades per les autoritats competents, aquesta activitat no s’ha
pogut realitzar.

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
prova pilot: gens/poc/força/molt.

2. Fer una prova pilot vinculant el llenguatge musical i
moviment i instrument.
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Valoració: Molt positiva.
Grup anual: alta participació i assoliment dels continguts investigats
Grau de satisfacció d’alumnat: Molt positiu.
Tant l’assistència com l’aprofitament dels alumnes és alta. Donades les restriccions d'alumnes per grup, han estat
grups de màxim 6/7 alumnes i cada grup ha realitzat un quadrimestre de classes. En el primer quadrimestre
algunes han estat online i en el segon s'han pogut fer totes presencials.
En les classes presencials hi ha més seguiment i concentració per part de l'alumnat amb un major aprofitament.
Proposta de continuïtat: en el curs 21-22 es manté l’horari lectiu dels alumnes de 3r3r, compactant les sessions
de moviment i instrument amb les classes de llenguatge musical.
Proposta de millora: si la situació ho permet, les llibretes i els mitjons de classe podrien quedar-se a l'aula.
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...
3. Incloure els instruments tradicionals a les bandes de
l’escola, de manera puntual.

 Concerts.
 Demanda de l’alumnat per participar d’aquestes
agrupacions.

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: degut a la situació de pandèmia i a les restriccions marcades per les autoritats competents, aquesta
activitat no s’ha pogut realitzar.
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

Valoració

Temàtica

Públic
assistent

Valoració

OCTUBRE
Data

Alumnat:
Cicle i Número total

Professorat
implicat

Lloc

NOVEMBRE
Data

Alumnat:
Cicle i Número total

Professorat
implicat

Lloc

Temàtica

Públic
assistent

Valoració

Setmana
del 16 al
20

Tots

EMME

EMME

Jornades musicals

Tots

COVID-19

Valoració

DESEMBRE
Data

Alumnat:
Cicle i Número total

Professorat
implicat

Lloc

Temàtica

Públic
assistent

05/12

4 alumnes PA Piano

Anna Roqué
i Carolina
Rius

Crazy Piano
Club

Concert Estudiants

18

Setmana
del 14 al
18

Alumnat agrupacions

EMME

EMME

Concerts d’agrupacions

COVID-19

GENER
Data

Alumnat:
Cicle i Número total

Professorat
implicat

Lloc

Temàtica

FEBRER

21

Públic
assistent

Valoració
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Data

Alumnat:
Cicle i Número total

Professorat
implicat

Lloc

Temàtica

Públic
assistent

Valoració

Públic
assistent

Valoració

MARÇ
Data

Alumnat:
Cicle i Número
total

Professorat
implicat

Lloc

Temàtica

Setmana de
l’1 al 5

Alumnat
instrument

EMME

EMME

Setmana concerts d’aula

20/03

5 alumnes PA
Piano

Anna Roqué
i Carolina
Rius

Crazy Piano
Club

Concert Estudiants

22

ABRIL
Data

Alumnat:
Cicle i Número total

Professorat
implicat

Lloc

Temàtica

Públic
assistent

14/04

8

Adrià
Heredia

Casa Elizalde
de Barcelona

Aniversari 2a República

50

Setmana del
19 al 23

Alumnat escola

EMME

EMME

Jornades musicals

dx 28

A concretar

EMME

EMME
Auditori

Concert mostra portes
obertes

Valoració

MAIG
Data

Alumnat:
Cicle i Número total

Professorat
implicat

Lloc

Temàtica

Públic
assistent

08/05

2 alumnes PA Piano

Anna Roqué
i Carolina
Rius

Crazy Piano
Club

Concert Estudiants

16

Dll 31

Tots

EMME

EMME

Concerts d’aula per cicles

Valoració

JUNY - JULIOL
Data

Alumnat:
Cicle i Número total

Professorat
implicat

Lloc

Temàtica

De dm 1 a
div 4

Tots

EMME

EMME

Concerts d’aula per cicles

10/06

6 alumnes Combo
Latin

Paula
Carrillo

Saló de Cent,
Ajuntament
de Barcelona

30è Aniversari CMMB

80

13/06

8 alumnes piano

Anna Roqué
i Carolina
Rius

Palau de la
Música

Tu hi toques? M.C.

30

De dx 16 a
dm 22

Tots

EMME

EMME

Concerts d’agrupacions

22

Públic
assistent

Valoració
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Dv 18

Alumnat
d’agrupacions

EMME

Pati
Fructuós
Gelabert

Concert final de curs:
Confinament i homenatge
als que ens han deixat

91

05/07

-

Anna Roqué
i Carolina
Rius

Petit Palau

Eliminatòries Maria Canals

8

14/07

Karol Gómez

Anna Roqué

Palau de la
Música

Final del Concurs Maria
Canals

2
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L’ESCOLA EN PANDÈMIA COVID-19 DURANT EL CURS 2020-2021
Durant el curs 2020-2021, les afectacions de la pandèmia s’han continuat fent notar igual que durant el curs anterior.
Tot i que no hi ha hagut cap confinament domiciliari, si hi ha hagut dues tandes de tancament de l’escola durant les
quals s’han hagut de fer totes les classes de manera telemàtica.
Aquestes dues tandes de tancament han estat dues setmanes al novembre (del 2 de novembre al 15 de novembre
inclosos). El segon tancament s’ha produït a la tornada de les festes de Nadal. Aquesta tornada s’havia de fer el
divendres 8 de gener, però ja abans de les festes es va decretar aquest 8 de gener com a dia festiu afegit per donar
marge i dies després de les reunions familiars del Nadal, per tant, oficialment s’havia de tornar a l’escola l’11 de gener.
Finalment, aquest retorn tampoc es va produir i s’ha hagut de tancar l’escola novament i tornar a les classes
telemàtiques durant 4 setmanes (de l’11 de gener a l’11 de febrer).
A més, no només hi ha hagut els problemes dels tancaments sinó també de les adaptacions a les classes que s’han
hagut de fer. Durant l’estiu es va haver de fer una reestructuració de les distribucions d’alumnes:
– Els grups de llenguatge (habitualment de 15 alumnes), es van haver de dividir en dos grups de 8 i 7 alumnes
respectivament (o fent la divisió que calgués perquè els grups estiguessin equilibrats). Per tant, cada un
d’aquests grups va passar de fer dues classes de 45’ a la setmana a fer-ne només una.
– Les agrupacions petites es van haver de re-col·locar segons les necessitats d’espai seguint la normativa amb
les distàncies de seguretat.
– Les agrupacions grans van haver, o bé de fer-se en sales més grans (l’escola Fructuós Gelabert ha cedit
espais com el gimnàs, l’aula de música o la sala polivalent per poder realitzar-les i nosaltres els hem cedit la
sala d’audicions per a algunes classes de música seves que es fan al matí o a primera hora de la tarda) o bé
dividir-se en grups segons instrument (o necessitats marcades pels professors).
AQUESTA INFORMACIÓ ES POT CONSULTAR MÉS DETALLADAMENT AL PLA BÀSIC D’OBERTURA CURS 2020-2021
Un cop començat el curs i organitzat tot seguint les instruccions de distàncies de seguretat i quan semblava que les
famílies ja començaven a adaptar-se a aquest funcionament van arribar noves restriccions que marcaven que les
classes havien de ser d’un màxim de 6 alumnes i es va haver de reorganitzar tot (excepte les agrupacions de menys de
6 alumnes o els grups de llenguatge de menys de 6 alumnes).
– Els grups de llenguatge de fins a 12 alumnes es van dividir en 6 i 6 o en la divisió perquè quedin equilibrats.
Els grups de més de 12 es van dividir com estaven abans d’aquestes mesures i cada dia s’avisava a un (seguint
ordre alfabètic) per fer la classes telemàtica, amb els problemes que comportava per als professors que
havien d’estar pendents de la classe presencial, però també de la connexió, problemes i preguntes de
l’alumne que estava fent la classe telemàtica.
– Les agrupacions petites no es van haver de tocar de com estaven.
– Les agrupacions de més de 6 es van dividir en grups. Si, per exemple, una agrupació tenia 12 integrants i
durava una hora es feien dos grups de 6 que feien mitja hora cada grup, amb la pèrdua del so conjunt, de la
possibilitat de treballar de manera grupal i, de cara als alumnes i famílies, de la pèrdua d’hores de classe.
* En un primer moment, algunes agrupacions es van haver d’organitzar d’aquesta manera.
Posteriorment, i amb la incorporació de professorat de reforç es van poder fer més grups i durant
més estona.
PROBLEMÀTICA AMB LES CLASSES TELEMÀTIQUES
A continuació adjuntem una taula amb el seguiment i totes les problemàtiques que es van presentar durant el primer
tancament del mes de novembre. S’ha de dir que en el tancament de gener, tot i seguir bona part d’aquesta
problemàtica, s’ha suavitzat amb l’aprenentatge dels tancaments anteriors (el confinament domiciliari de març a final
de curs passat i el tancament de novembre).
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INCIDÈNCIES I SEGUIMENT SETMANA 2 A 6 DE NOVEMBRE
Assignatura
Cello

Alumnes assistents
Menors de 12: 10
Majors de 12: 10

Alumnes absències
Menors de 12: 0
Majors de 12: 1

Problemes/Incidències:
Canvi d'horari que he hagut de fer perquè de cap manera aquest alumnes concrets podien fer classe a
la seva hora habitual:
MV (ha començat cello, aquest setembre): classe habitual dimecres 14'00-14'30 (aquests 15 dies:
dimecres 17'00-17'30)
CF: classe habitual dimecres 14'30-15'00 (aquests 15 dies: dimarts 17'00-17'30).
Avui dimarts he fet una classe a una alumna que ve dimecres al migdia (del FG) i ha estat força
accidentada. S'ha connectat amb l'enllaç que prèviament l'hi he enviat al correu de la mare. La major
part del temps ha estat congelada:
Jo utilitzo un ordinador per poder veure'ls bé (imatge més gran i més nítida) i hem hagut de tornar a
crear un enllaç meet que tampoc ha funcionat i finalment hem acabat de fer la classe amb els mòbils.
Un desastre tot plegat!

Assignatura
Alumnes assistents
Alumnes absències
Llenguatge musical
Problemes/Incidències:
Els de 1r1r i 1r2n:
No em veuen tot el cos de manera que les activitats que cal fer una imitació, no ho veuen bé :
coordinació, percussió corporal, i la fonomimia
No sentien bé el piano.
Les marxes rítmiques: ells tenien problemes d'espai a casa i jo no podia corregir el què feien no
veig del cos sencer
Cançó: no puc sentir la veu arriba amb retard i quan els feia cantar junts, no s'entenia res.
No puc seguir bé les respostes de cada nen, són petits per poder seguir l'ordre de torns
telemàticament. A classe aquest fet es regula molt fàcilment i telemàticament perdem molt més
temps.
3r2n i 3r3r:
No poden cantar junts: es sent cada veu separada.
La meva veu arriba amb retard.
A ells en més d'una ocasió es congela la imatge, no senten bé i es perden el què femi hem de tornar a
dir-ho.
No podem seguir les entonades de la plataforma degut al retard de l'audio de les veus.
Dimarts i dimecres:
- No podem treballar ni l'entonació, ni el ritme bé, perquè la imatge i el so no van a temps.
- La imatge no ens permet corregir els exercicis de percussió corporal.
- Amb les lectures rítmiques la pulsació no correspon al que sentim.
Els petits si no tenen els pares al costat és impossible de seguir la sessió a part de tot el què ja vaig dir
el dilluns.
Hi ha nens/es que perden la imatge o el so a mitja sessió.
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Assignatura
Arpa

Alumnes assistents
Menors de 12: 9
Majors de 12: 2

Alumnes absències
Menors de 12: 1
Majors de 12: 2

Problemes/Incidències:
INCIDÈNCIES CLASSES ARPA DILLUNS 2 DE NOVEMBRE
16:30H MM ha de canviar horari de classe perquè no arriba a temps per connectar-se.
17:30H OB no aconsegueix connectar-se amb condicions a la connexió ( no li funciona l'àudio)
18:45H MG es connecta els últims 10 minuts de la classe per dificultats tècniques.
19:30H OB no es connecta a la classe. AM no pot participar en parts de la classe ja que no té arpa a
casa.
TOTES LES CLASSES: La qualitat d'imatge i so dels alumnes és deficient per poder treballar i corregir la
tècnica i les obres dels alumnes.
INCIDÈNCIES CLASSES ARPA DIMARTS 3 DE NOVEMBRE
17:00H l'Activitat proposada als alumnes RO i MH han necessitat massa ajuda per part dels pares. Al
no tenir arpa pròpia hem hagut de fer servir material on-line, enllaços, etc... Que han provocat que
els pares haguessin d'ajudar-los amb problemes tècnics.
17:45H La DP m'escriu la família per dir-me que en aquest horari no podrà connectar-se. Té arpa però
la té a casa el pare i els pares estan separats. No hem pogut trobar un nou horari per fer la classe.
17:45H MM fa la classe que havia de fer dilluns. La seva arpa de casa està absolutament desafinada.
No podem fer classe amb totes les garanties ja que el seu àudio és deficient.
18:30H CP. Hem de fer activitats relacionades amb arpa però no podem tocar l'arpa. No té arpa a
casa. Se li fa un joc de preguntes on-line.
TOTES LES CLASSES: La qualitat d'imatge i so dels alumnes és deficient per poder treballar i corregir la
tècnica i les obres.
INCIDÈNCIES CLASSES ARPA DIMECRES 4 DE NOVEMBRE
17h KdM comença amb molt mala connexió i qualitat d'imatge. Comencem 5 minuts tard perquè just
arriba de l'escola i ha de preparar l'ordinador.
17:30h Agrupació arpes.
- ML arriba 20 minuts tard perquè ve de l'escola i ha de preparar l'arpa.
- DP problemes per connectar-se els primers 5 minuts
La classe es fa molt difícil de dur a terme. El delay no permet tocar a l'hora i hem d'anar fent trossets
un per un. El sentit d'agrupació es perd en aquest context. L'espera mentre uns toquen fa avorrir als
altres. La qualitat de so i imatge com l'enfocament de les càmeres no permet veure bé la totalitat de
l'arpa.
18:15h AM no es connecta. La família no ha avisat. Se li escriu un correu i se li envia whatsapp, sense
resposta. Finalment a les 22h de la nit la mare m'escriu per dir-me que pensava que no faríem classe
perquè l'A no té arpa. Jo havia preparat material per treballar al voltant de l'arpa i les seves obres
més emblemàtiques.
19:30h Classe amb la ML. No es connecta.
20:00h La mare de la M em truca per dir-me que havia sortit un moment i la nena no ha sabut com
fer-ho per connectar-se al enllaç. Fem la classe fora de l'horari de la M i del meu fins les 20:30h.
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Assignatura
Acordió

Alumnes assistents
Menors de 12: 6
Majors de 12: 1

Alumnes absències
Menors de 12: 0
Majors de 12: 0

Problemes/Incidències:
Com veieu, la primera incidència ha estat una baixa, davant la perspectiva de confinament mes llarg.
Em sap molt greu que no puguem fer res.
Per altre part i respecte a les classes d’ahir:
-Ensemble: no es viable si perdura el confinament. No poden tocar plegats, que es el que es pretén.
Es pot justificar un o dos dies de parcials, però no mes. No es honest!
A part:
Problemes de àudio que en el darrer moment no funciona i que gràcies a la paciència de tots es
soluciona...

Assignatura
Alumnes assistents
Alumnes absències
Saxòfon / Katsax / Big
Menors de 12: 2
Menors de 12: 0
band
Majors de 12: 4
Majors de 12: 0
Problemes/Incidències:
Classe col·lectiva de saxo (2n2n): són alumnes que acaben de començar amb l'instrument i es fa molt
difícil, per no dir impossible, fer la classe a distància sense que hi hagi el risc d'agafar vicis i males
maneres a l'hora de tocar si el tancament de l'escola s'allarga. A més, són petits (8 anys) i es
dispersen força. La propera setmana els faré individualment, menys estona, a veure si funciona
millor.
Quartet Katsax: no hem fet classe donat que no tenen els instruments a casa. A més, per les
característiques del grup i l'alt nivell de les obres que interpreten, no té cap sentit fer la classe a
distància.
Parcial Big Band: dins de les opcions que dóna la tecnologia, hem fet la classe sense incidències. Ara
bé, l'aprofitament de la classe no és en cap cas equiparable a fer la classe presencial, donat que no
poden tocar a la vegada i el so no és de qualitat.
De 4 alumnes es van connectar 3 (la que va fallar no va poder perquès es metge i treballava)

Assignatura
Alumnes assistents
Alumnes absències
Trompa / Banda
Menors de 12: 2
Menors de 12: 0
Ventsonats
Majors de 12: 3
Majors de 12: 2
Problemes/Incidències:
Trompa:
Totes les classes han funcionat bé, només els típics problemes de qualitat de so.
Total alumnes de trompa 7
Van assistir a classe presencial 5
No van assistir 2 (un justificat i l'altre no)
Ventsonats:
La mare del MCG em va trucar abans de la classe queixant-se entre altres de què havia de pagar tota
la classe, mentre que el seu fill només feia 30 min.
Vaig fer 3 grups de 30 minuts i vàrem treballar de forma individual. Crec que no va acabar de
funcionar aquest sistema perquè els alumnes estan molta estona sense tocar i dóna la
sensació que s'avorreixen. D'altra banda, el fet que els alumnes de percussió no tinguin l'instrumental
a casa dificulta la classe.
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Assignatura
Contrabaix

Alumnes assistents
Menors de 12: 10
Majors de 12: 7

Alumnes absències
Menors de 12: 0
Majors de 12: 1

Problemes/Incidències:
-L'alumne adult que no va fer la classe va ser per que no tenia els mitjans apropiats i em va comentar
que la propera classe ja els tindria.
-Una classe es va canviar de dia per que és un alumne del FG de migdia.
-Dues classes es van tornar a fer per problemes el dia que tocava: link que no funciona, classe que es
fa molt curta per que han tingut problemes de connexió (Mare K, es va enfadar molt...), etc
La qualitat de vídeo ha estat variada, uns força bé, altres malament , amb aturades i desincronització.
El so la majoria malament, tot i enviar unes instruccions per millorar el so del programa Zoom, la
majoria no han fet cas.
Reflexió: encara que les condicions tècniques fossin les millors amb imatge i so perfectes, no seria el
mateix ni tindria el valor d'una classe presencial.

Assignatura
Viola

Alumnes assistents
Menors de 12: 3
Majors de 12: 7

Alumnes absències
Menors de 12: 0
Majors de 12: 1

Problemes/Incidències:
Dilluns. Vaig recuperar una classe de divendres que tenia que ser on line perque l’alumne VG estava
confinat a casa seva, però vaig tenir problemes amb l’ordinador portatil des de l’aula 18 i vam pactar
de recuperar-la dilluns. (No vaig tenir cap problema i vaig fer aquesta classe de recuperació).
Divendres.-l’alumna JC té classe presencial tots els divendres a les 14:30h. Com que ella a l’espai del
migdia està al FG, vam pactar amb els pares fer-les els divendres de 17:30h a 18h, fins que no tornem
presencialment a les aules. Malgrat això, per malaltia de la mare no ha pogut connectar-se.
La connexió Ok excepte GB, MM, i sobretot amb HA que han tingut problemes amb el seu ordenador
al principi de la seva sessió.
Amb l’H hem tingut que fer la classe sense poder connectar ell la càmara perquè se li penjava el seu
ordinador; només amb el so sense imatge.

Assignatura
Clarinet

Alumnes assistents
Menors de 12: 3
Majors de 12: 2

Alumnes absències
Menors de 12: 0
Majors de 12: 0

Alumnes assistents
Menors de 12: 0
Majors de 12: 0

Alumnes absències
Menors de 12: 0
Majors de 12: 0

Alumnes assistents
Menors de 12: 6
Majors de 12: 3

Alumnes absències
Menors de 12: 0
Majors de 12: 0

Problemes/Incidències:
-

Assignatura
Violí
Problemes/Incidències:
-

Assignatura
Violí

Problemes/Incidències:
-dilluns no em vaig poder connectar a l'assaig d'orquestra, no podia entrar-hi tot i la insistència.

28

Escola Municipal de Música Eixample Joan Manuel Serrat

Escola
municipal
Sardenya
368 de música xxx

08025 Barcelona
Telèfon: 93 458 65 90
emmeixample@bcn.cat
www.barcelona.cat/emmeixample

-canvi classe alumna migidia (JR)14:30-15 perquè ara,al ser telemàtica, no arriba a les 15:00 a l'escola
(Fructuós Gelabert)
- 1 classe (IB)amb problemes de connexió (Internet no li anava prou bé). Tampoc té ordinador amb
càmera i va haver de fer-ho amb el mòbil).
- 1 classe (BO) amb problemes de connexió i plataforma: vídeotrucada no anava gens bé i meet no
tenia el programa al seu aparell (no en té cap, ni tampoc un correu electrònic. El correu electrònic de
la seva escola de primària no deixa fer les classes que no són de la mateixa escola).

Assignatura
Alumnes assistents
Alumnes absències
Saxòfon / Combo Blue
Menors de 12: 7
Menors de 12: 2
Jazz Band
Majors de 12: 2
Majors de 12: 0
Problemes/Incidències:
Classe Online amb certa normalitat, resaltant que la classe presencial té molta més qualitat tècnica i
pedagògica. Classe Online pot ser un complement però no un únic model a mantenir en el temps.
Continguts instrument: els de classe, excepte treball d’afinació i acompanyaments, amb el propi
instrument del professor, piano o bases.
Continguts Combo: audicions mefiateca professor / Youtube. Enviament de material. Pràctica parcial
de temes de conjunt. La resta de grup escolta i toca si vol amb micro apagat.
Aplicacions/plataformes utilitzades amb dispositius Apple (MacBook i iPad): Google Meet i Jitsi Meet.

Assignatura
Alumnes assistents
Guitarra elèctrica /
Menors de 12: 0
Combo Rumba /
Majors de 12: 5
Combo Modern
Problemes/Incidències:
-

Assignatura
Piano

Alumnes assistents
Menors de 12: 5
Majors de 12: 15

Alumnes absències
Menors de 12: 0
Majors de 12: 1

Alumnes absències
Menors de 12: 1
Majors de 12: 0

Problemes/Incidències:
-1. Utilitzem uns mitjans tecnològics personals que molt segur que no son els adequats ni adaptats
per fer classes telemàtiques a un nivell retributiu.
0. amb el què s'estalvien d'instal·lacions o equipament és suficient per reduir cuotes.
1. No tenen dispositius actualitzats i no hem pogut fer la classe directament.
2. Dispositius dels alumnes ESO, mala qualitat o configuracions predeterminades que no
s'escolta res. S'han hagut de buscar dispositius alternatius, mòbils dels pares, ordinadors... consumint
20' o 30' de classe només per la connexió. amb la recuperació que això comporta.
3. Pares teletreballant per casa fent vídeo trucades i que comparteixen espai de treball i wifi. Pel
volum de l'instrument, piano no garanteixen poder fer la classe en aquell horari prioritzant la feina
dels pares.
4. Entre les incidències de la connexió i classes molt curtes de 30':
1. es desaprofita força temps en entrades i sortides i queda 20' de classe real.
2. Li hem d'afegir quan es desconecta el zoom i hem de tronar a entrar i connectar. Quan és
una classe de grup i s'han d'afegir vàris alumnes es perden força minuts. I quan és justament el
final de la classe és un embolic. Tancar abans sembla que ens vulguem estalviar classe, però tornar a
obrir és demora per la resta d'alumnes que continuen. Quan és individual jo que tinc 2 dispositius a la
vegada (teclat de piano i rostres) fins que ens hem conectat i enganxem el fil es perden 5 minuts.
Només queden 15' efectius de classe.
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3. Si a més hem tingut algun problema de connexió agafem demora o hem de recuperar. De
8:40h de classe setmanal m'ha suposat 1:30 més de classe per demores i recuperacions per
probemes de connexió i àudio.
5) La Baixa qualitat del so no permet fer un treball de qualitat musical, expressió, projecció del
so, articulacions... Per no dir quan el so de l'instrument s'ofega i sona molt i molt fluix per problemes
en la wifi, xarxa...¿?
6. Fa molta vergonya amb els alumnes petits que necessiten l'acompanyament dels pares (classe de
grup) i es tanca el zoom perquè utilitzem l'eina gratuïta, quan ells estan pagant per un servei. No és
de rebut, ni ètic ni pedagógic.

Assignatura
Alumnes assistents
Alumnes absències
Llenguatge musical /
Menors de 12: Menors de 12: Música i veu / Cor
Majors de 12: 0
Majors de 12: 0
Baloo 1 / Orff
Problemes/Incidències:
DILLUNS:
Hi han 2 families que no s'han conectat una pq no ha vist el mail i l'altre perquè per logística no es
poden conectar (Aniol), en total, del grup de petits MiV només 4 nens han assistit.
A Orff, al no tenir instruments a casa he fet servir gots afinats amb aigua ( no he pogut fer servir els
instruments que toquen a l'escola pq acaben de començar i no tenen les notes (clarinet i trompeta))
Cal dir que no és fàcil pq no poden tocar tots alhora...crec que la sessió se'ls fa llarg.
He pensat de fer un muntatge de percussió corporal comú a tots els Orff i fer algun tipus de
muntatge, serà una obra de Beethoven (Any Beethoven)
A ESO 1 han assistit 2 dels 4 alumnes. Ha faltat la Chiara que després s'ha conectat a Orff 1 però m'ha
dit que no està matriculada (potser s'ha de revisar perquè ella d'agrupació crec que fa cor)
La CM, fa 2 setmanes que no ve a classe i a l'enviar el mail del link esperava que es conectés però no
ha estat així.
A 2n2n hem fet servit el Meet pq va millor que l'Aula virtual per compartir pantalla, mantindré aquest
enllaç cada setmana per si hi ha algun imprevist amb l'Aulavirtual.
Per millorar el so de les entonades, ells es posen l'acompanyament desde casa
DIMECRES
Una familia de 2n2n no s'ha pogut conectar a l'aulavirtual i he hagut de fer classe des del Meet.
Perque no passi, mantindré el Meet com a enllaç de trobada cada setmana i després treballar amb
l'aula virtual (així m'asseguro que tothom pot accedir a la classe)
Una familia (Aniol) m'ha comentat que no es poden conectar ni dilluns a MiV2 ni a Baloo 1A per
logística familiar, m'han preguntat si es donen de baixa pq no volen pagar les quotes de desembre si
no poden aprofitar-ho. Li he comentat que aquesta formula s'ha pensat temporalment per a 2-3
setmanes i que els continguts seran més laxes però que a partir de desembre si s'allarga la situació els
continguts serien els del programa. He fet una reunió entre classe i classe de 5 min per explicar el cas.
A Orff només s'han conectat 2 alumnes de 6 i hem començat amb percussió coporal pq ningú té
carrilló.
DIVENDRES
He aprofitat que les families de MiV1 estaven conectades per preguntar com veuen els nens a casa
després de la sessió de cor de dimecres i la d'avui, s'han conectat 5 de 7 i excepte una mare que m'ha
dit el problema de les pantalles, tots han estat contents. Jo els he advertit dels inconvenients de fer
cor i que potser canvio algunes dinàmiques afegint audicions de cançons (crec que així el so arribarà
millor i amb més qualitat)
La sessió de 2n1 i Orff1 seguides, les veig una mica massa llargues davant la pantalla i crec que si
se'ns permet, posaré tasques entre les classes de 2n1r i Orff (uns 15 min) pq descansin de pantalla i
fer un Orff més curt de 30 min (tenint en compte que només tenen carrilons 3 dels 7 alumnes no veig
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com puc fer "agrupació" no em sembla just que alguns facin notes i altres només picar ritmes) així
que faré un mix amb el projecte de Percussió corporal de Beethoven.

Assignatura
Trombó

Alumnes assistents
Menors de 12: 11
Majors de 12: 3

Alumnes absències
Menors de 12: 0
Majors de 12: 0

Problemes/Incidències:
-

Assignatura
Alumnes assistents
Alumnes absències
Guitarra elèctrica / Big Menors de 12: 0
Menors de 12: 0
Band / Combo Latin /
Majors de 12: 13
Majors de 12: 0
Combo Nou
Problemes/Incidències:
Les classes individuals han funcionat, encara que no es pot tocar amb l'alumne a l'hora.
Les classes de Big band i combo s'han fet però es converteixen en una classe de 5 o 10 minuts per
alumne perquè és impossible tocar tots junts, no funcionen.

Assignatura
Trompeta

Alumnes assistents
Menors de 12: 9
Majors de 12: 12

Alumnes absències
Menors de 12: 0
Majors de 12: 0

Problemes/Incidències:
-

Assignatura
Alumnes assistents
Alumnes absències
Saxòfon / Banda
Menors de 12: 7
Menors de 12: 1
Ventsonats / Banda
Majors de 12: 4
Majors de 12: 2
Olodum / Cobla
Problemes/Incidències:
-JG (alumne menor de 12 anys que no ha fet classe) a l'hora que té classe no pot tocar a casa ja que té
problemes amb els veins. Només pot tocar fins les 20h, la seva classe és fins les 20:15h i els pares no
van acabar de saber com funciona el meet llavors quan ho vem aconseguir vem estar parlant però
sense tocar. Vem mirar de trobar un altre horari però es veu que l'escola els queda lluny de casa i es
dificil coincidir en hores que jo no tingui classe. Li vaig fer que m'enviés audios o videos tocant i jo el
vaig corregint. Mirarem de trobar un moment en que pugui tocar a casa.
-El dos alumnes que de més de 12 que no vem fer classe són SW que ha anat al dentista i no podia
tocar i la MC que és metge al Clínic i per feina no es va poder conectar.
-He tingut problemes de conexió amb Wifis lentes amb els alumnes: BG, KS i GR però amb paciència
ho hem anat fent.
-Classes col.lectives (Ventsonats, Olodum i Cobla) hem fet el que hem pogut i penso que hem salvat la
setmana. Realment la sensació és que estem cobrint l'expedient però amb imaginació i ganes es pot
fer una mica de tot.

Assignatura
Flabiol

Alumnes assistents
Menors de 12: 1
Majors de 12: 0

Alumnes absències
Menors de 12: 0
Majors de 12: 0

Problemes/Incidències:
-
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Assignatura
Alumnes assistents
Alumnes absències
Piano modern / Combo Menors de 12: 0
Menors de 12: 0
Elèctrics / Llenguatge
Majors de 12: 9
Majors de 12: 9
música moderna /
Combo 4 Gats / Combo
Aswingats
Problemes/Incidències:
Dimarts 3
Alumne CG, moltes dificultats per realitzar la classe d'instrument per problemes de conexió i qualitat
d'aquesta.
Dimecres 4
Llenguatge modern 1, l'alumne TA no es pot connectar a la reunió per problemes indefinits.
Alumne MR, impossibilitat de realitzar la classe per problemes de connexió.
Dijous 5
Alumne GC, moltes dificultats per realitzar la classe d'instrument per problemes de mala qualitat de
connexió.

Assignatura
Oboè

Alumnes assistents
Menors de 12: 8
Majors de 12: 0

Alumnes absències
Menors de 12: 0
Majors de 12: 0

Problemes/Incidències:
-

Assignatura
Alumnes assistents
Alumnes absències
Piano / Ensemble
Menors de 12: 7
Menors de 12: 0
teclats / Cor Teensoul
Majors de 12: 17
Majors de 12: 1
Problemes/Incidències:
2 alumnes que no han pogut fer classe el dia i l'hora indicada ja que estaven a casa d'un dels pares
que no te piano.
Un alumne que he tingut que canviar la classe perque a l'hora que la te, no pot tocar el piano a casa
seva per pacta amb els veins.
A nivell de teensoul i Maranta no s'han connectat algunes cantaires perque no poden cantar a casa
seva, altres perque tenen els fills petits per alla, i d'altres perque no els hi agrada gens cantar sola.
D'altres han aprofitat per estudiar les coses del institut. D'altres directament no hi troben cap gracia
cantar soles.

Assignatura
Alumnes assistents
Alumnes absències
Tuba / Bombardí /
Menors de 12: 2
Menors de 12: 0
Bufasons
Majors de 12: 0
Majors de 12: 0
Problemes/Incidències:
Les classes individuals van funcionar més o menys bé, a excepció de què faig servir un llibre amb
acompanyaments de cd, aquestos acompanyaments no els puc escoltar a la vegada que toca
l'alumne, ja que per qüestions tècniques es reprodueix (imagine que amb el reproductor de windows)
al seu pc i no em surt per l'àudio de la plataforma que fem la classe, aleshores, no sé si està tocant
exactament al tempo que requereix...
De la classe de Bufasons, doncs què dir... Agraixc la comprensió i paciència dels alumnes ja que no
poden tocar en conjunt. Aleshores ha de tocar 1 i els altres 4 esperar i anar fent torns... Espere que
no s'allargui més això, perquè no té sentit fer una classe grupal de mode "individual"...
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Assignatura
Clarinet / Bufasons

Alumnes assistents
Menors de 12: 11
Majors de 12: 9

Alumnes absències
Menors de 12: 0
Majors de 12: 0

Problemes/Incidències:
Els meus alumnes de clarinet de la setmana anterior han assistit puntualment a la seva hora de
classe.
A l'assaig de la banda Bufasons hi ha hagut algunes famílies que no s'han pogut conectar i els que ho
han fet han tingut molt problemes amb la qualitat de la conexió. Resulta molt complicat treballar des
de casa amb nens tant petits.

Assignatura
Llenguatge musical

Alumnes assistents
Menors de 12: 14
Majors de 12: 0

Alumnes absències
Menors de 12: 2
Majors de 12: 0

Problemes/Incidències:
MB: no la vem poder escoltar en tota la classe. Ella ens sentia però no va poder participar...
PG: no es va poder conectar. Ho va intentar molta estona de la classe.
Per la resta, només una falta d’assistència.
Tothom es va conectar i va seguir la classe.

Assignatura
Alumnes assistents
Alumnes absències
Llenguatge musical
Problemes/Incidències:
Classes de llenguatge musical: 2n1r, 2n2n A, 3r1r A-B-C, 3r2nA-B, 3r3r B, 4rt1r D, 4rt2n D, ESO 3 i
Prova d'accés
He fet les vídeo-conferències dels grups de 2n1r i Prova d'accés amb un enllaç de Meet que es
mantindrà el mateix cada setmana. En els demés grups la connexió s'ha fet a través de la Conferència
de la plataforma Aula Virtual.
1.- Alumnes que no s’han connectat
 No els ha arribat el correu informatiu general de l'escola (brossa, .....)
 No han llegit bé i esperaven un link
 Problemes personal
 S’han despistat
 Durant la mateixa tarda tenien classes d’instrument i agrupació i ja estaven cansats
Els he enviat un correu personal preguntant què els havia passat i com resoldre-ho per a la propera
classe. Quasi tots han contestat.
Durant la 1ª setmana no s’han connectat: 27 alumnes + 4 que no han pagat el registre + 2 que
s’acaben de matricular
2.- Incidències en la connexió
 No surten a la pantalla, encara que la càmera està activa. Per tant no es pot veure com fan
alguns del exercicis. La sort és que els sento
 No se’ls sent encara que ells volen activar el micro o el tenen obert
 No em senten a mi
 Alguns no poden tancar el micro i per tant quan jo o un altre nen parlem se sent amb eco i
bastant retardat, fins i tot se sent els germans tocant instrument
 El so ens arriba trencat i es congela la imatge
 Entren i surten de la conferència (a vegades sense tocar res), els perdo la imatge, per tant els
costa seguir ja que es perden amb molta facilitat i no quan retornen no saben per on som
(per exemple a les lectures)
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 No tots són puntuals i has de reiniciar l’explicació
Cal dir que quan veig que no es poden connectar o que tenen qualsevol de les incidències que he
descrit abans ho passo malament ja que no se com resoldre el problema, l'únic que puc fer es anar
preguntant amb la veu o amb el xat què els passa i poc més
3.- Desenvolupament de les sessions
 El treball ha de ser individual, no podem fer l'últim repàs tots junts
 No puc acompanyar amb el piano, no els sento
 Els de 2n1r en especial i també 2n2n els costa molt trobar en el llibre o dossier on som, es
perden amb molta facilitat. No els puc ajudar senyalant per on anem com quan ho fem a
classe
 No podem cantar tots junt
 Tot és poc àgil
 Al no poder seguir la meva pulsació, no es correspon el gest amb l'arribada del so, els costa
quadrar, s'acceleren i és complicat poder-los corregir perquè segueixin una pulsació regular
 La fonomímia no em veuen i no els veig tot el cos a la pantalla
Cal dir que si les sessions no estiguessin partides seria molt difícil poder estar per tots els nens, però
només una sessió per setmana i de 3/4 d'hora és molt just. Els grups que tenen les sessions d'una hora
son molt més profitoses.
A la classe de Prova d'accés no puc donar tot el contingut que tenia programat els altres cursos. No
tenir-los al davant no acabes de veure si estan entenent o no, veure si estàs preguntant a tots per
igual o seguir un ordre (son 14) costa ja que les imatges d'ells a la pantalla em van canviant
constantment. Si aquesta situació s'allarga i no es pot fer exàmens (sobretot de lectura a vista, en dos
setmanes en fèiem un) tindran una manca de pràctica d'aquest aspecte que és prou important.

Assignatura
Guitarra

Alumnes assistents
Menors de 12: 11
Majors de 12: 12

Alumnes absències
Menors de 12: 0
Majors de 12: 1

Alumnes assistents
Menors de 12: 13
Majors de 12: 3

Alumnes absències
Menors de 12: 1
Majors de 12: 0

Problemes/Incidències:
-

Assignatura
Percussió

Problemes/Incidències:
Dilluns 2 /11 / 20
IB: el micro se satura i no se sent res.
A/ J: impossible tocar junts. Connexió pobra. Només tenen un piano de joguina
CB: impossible fer classe, habitació sense gaire llum. Càmera molt dolenta. no els hi funciona l’audio
En general el alumnes no tenen instrument per tocar en casa.
Divendres 6/11/20
ET: La mare no ha sapigut com connectar-s’hi al meet malgrat tenia el link.
diu que l’email no li ha arribat però després de fer proves els email li arribaven correctament.
Diu que no sabia si jo ja estava treballant, que ha trucat a l’escola i que no han sapigut informar-la,
segons ella no sabien si jo ja estaba treballant.

Assignatura

Alumnes assistents

Alumnes absències
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Tècnica vocal

Menors de 12: 0
Majors de 12: 6

Menors de 12: 0
Majors de 12: 6

Alumnes assistents
Menors de 12: 16
Majors de 12: 11

Alumnes absències
Menors de 12: 0
Majors de 12: 1

Problemes/Incidències:
-

Assignatura
Flauta travessera

Problemes/Incidències:
Un alumne no ha pogut fer la classe perquè està confinat per + covid.

Assignatura
Violí

Alumnes assistents
Menors de 12: 22
Majors de 12: 6

Alumnes absències
Menors de 12: 0
Majors de 12: 1

Problemes/Incidències:
Dilluns 2 novembre
Primeres classes: Dificultat en gestionar el meet per falta de coneixements del professor.
Primeres classes per whats app i Skype.
Els grups de moviment instrument no es fan per dificultat de crear els grups a l’hora… complicat anar
a buscar correus a gwido, enviar-ho,…. (s’ha de fer al matí del mateix dia per tenir-ho llest a la tarda!
Pensava que em seria més fàcil!
Resta de classes individuals per meet. Un a un, ho he gestionat en l’horari de gestió
Dimarts 3 novembre
Canvi d’horari a alumne de primera hora per darrera hora vespre (alumne de FG).
Grup de 2.1. tres alumnes. Un alumne es desconnecta 20’ abans del final i no torna.
Dificultat en entendre el que els dic i mostro. No saben encara agafar bé l’arc ni posar dits sobre el
batedor per a fer sons.
Alumne que fa classe en un mòbil, té 3 interrupcions per entrada de trucades al mòbil que està usant
que és el de la mare.
Classe de moviment i instrument: canvi de continguts segons el que veig a la pantalla. No tots els
alumnes posen la càmara tot i que sel’s hi demana… la posen-la treuren-la tornen a posar…
(Comencen a terra però els faig seure a cadires per poder visualitzar-los millor i canvio una mica el
contingut de la classe…. )
Els demano mutejar i per tant no sento el resultat de la investigació quan fan so.
Dimecres 4 novembre
Alumne amb dificultats de connexió per ús de mòbil: so e imatge deficient, so saturat i força talls.
Dificultats en veure els alumnes de cos sencer, costa que entenguin que s’ha de veure el màstil i
després s’han d’allunyar per veure’ls passar l’arc…. uf
En passar l’arc es talla la imatge i el so en diversos casos.
Alumne nou sense instrument: reunió alumne i pare.
Classe amb 2 o 3 alumnes de violí, (2n cicle), mutejats per treballar i amb so un a un quan fan la
mostra…. es fa difícil en les edats de 7 anys.
En els grans, no es pot fer unisó ni diferents veus. Velocitats de conexió diferents.
Dijous 5 novembre
Alumne que no sent el que se li diu (sembla que ho fa des de mòbil) s’acosta a l’aparell i després s’ha
d’allunyar. Un anar i venir constant.
Espai des d’on fa l’online petit, es demana a l’alumna que canviÏ la seva col·locació en l’espai i per
tant també del faristol i el mòbil, té una porta just darrera seu i cal estar segur que mentre toca no la
colpegi algú. Alumne de 8-9 anys.
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No es poden fer jocs de no perdre la pulsació com estava previst. Canvi de plans.
So estrident en ser els aguts agafats per un mòbil.
Una càmera es desconnecta diverses vegades i finalment del tot, per tant no es veu l’alumna
—Costa saber si els alumnes es connectaràn o no.
Hi ha pares que deixen sols els fills i no son a la vora per si tenen dificultats.
L’estrès del professor és important!! Va a la baixa conforme passen els dies… no hi ha res a fer…
adaptació del que hi ha.

Assignatura
Alumnes assistents
Alumnes absències
Violí / Fregasons /
Menors de 12: 0
Menors de 12: 0
Cordal / Bencordats /
Majors de 12: 2
Majors de 12: 0
Grup Folk
Problemes/Incidències:
La setmana passada vam ser 13 (de 16) a Fregasons, 14 (de 17) alumnes a Cordal i 10 (de 20) a
Bencordats.

Assignatura
Trombó

Alumnes assistents
Menors de 12: 0
Majors de 12: 5

Alumnes absències
Menors de 12: 0
Majors de 12: 5

Problemes/Incidències:
-

Assignatura
Alumnes assistents
Alumnes absències
Llenguatge musical
Problemes/Incidències:
Detallo el que ha passat i això que m'he connectat des de l'ordinador:
1) No m'escoltaven les famílies al principi i he hagut de pnejar i connectar-me vàries vegades.
2) No escoltava als nens en alguns moments tot i que tenien el micro encès
3) Algun alumne no podia encendre el micro i jo no el podia ajudar perquè des del Meet no es pot fer.
4) Problemes d'eco i reverberacions en alguns moments
5) De vegades no veig bé els nens (només una part del cap...) perquè ells i les famílies no saben
enquadrar la pantalla.
6) No poden escoltar en alguns moments el so de l'ordinador o la tablet quan els poso una cançó
Les classes les he hagut de començar tard pels problemes tècnics i he acabat amb mal de cap...
Tot i això hem pogut fer algunes activitats que per sort han fet que els nens gaudissin finalment.
Per tot això he decidit que la setmana que ve faré les classes amb el Zoom a veure si em dona més
bons resultats que crec que sí ja que té algunes funcions que el Meet no...

Assignatura
Cor / Ensemble vocal

Alumnes assistents
Menors de 12: 39
Majors de 12: 4

Alumnes absències
Menors de 12: 7
Majors de 12: 0

Problemes/Incidències:
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Cor Baloo 2A - Un alumne no es podia connectar; han descobert que havien de canviar de navegador i
s'ha quedat a la següent classe per compensar. Un altre alumne deia que no li arribava l'enllaç, tot i
haver-lo enviat també a adreces alternatives que ens han donat.

Assignatura
Bateria

Alumnes assistents
Menors de 12: 1
Majors de 12: 8

Alumnes absències
Menors de 12: 0
Majors de 12: 0

Problemes/Incidències:
En general totes les classes de bateria han anat bé, no hi ha hagut problema en conectar-se i s'han
pogut fer inclús mab molta més qualitat de imatge i só que quan les feia desde casa, tanbé amb molts
menys talls de so/imatge, per tant tot bé.
Les classes grupals en general i sobretot les del dia 4 han anant bé i s'han pogut conectar la majoria,
les del dia 5 no tant degut a que segurament hi ha hagut confusió amb els enllaços que els vaig
enviar, un no era valid i deseguida vaig reenviar-ne un altre de nou i alguns ( el mínims) no el van
veure, ara enviaré un nou email a on hi haurà només el enllaços correctes i ja per sempre ja que la
reunió està programada setmanalment.
Assignatura
Baix elèctric

Alumnes assistents
Menors de 12: 0
Majors de 12: 4

Alumnes absències
Menors de 12: 0
Majors de 12: 0

Alumnes assistents
Menors de 12: 4
Majors de 12: 4

Alumnes absències
Menors de 12: 0
Majors de 12: 0

Alumnes assistents
Menors de 12: 5
Majors de 12: 3

Alumnes absències
Menors de 12: 0
Majors de 12: 0

Problemes/Incidències:
Assignatura
Fagot
Problemes/Incidències:
Assignatura
Viola

Problemes/Incidències:
La meva alumna TV hauria de tenir classe de viola els dimarts a les 14.30, i he hagut de canviar el seu
horari per poguer fer la classe on-line els divendres a la tarda.
ESTADÍSTIQUES TOTALS
Han assistit
No han assistit

Menors de 12
206 (96,26%)
8 (3,74%)

Majors de 12
196 (85,22%)
34 (14,78%)

INCIDÈNCIES SETMANA 16 A 20 DE NOVEMBRE
Tècnica vocal

Fins a l’última classe no m’he pogut connectar a Meet a través del
compte de l’escola, per una tema meu tecnològic.

Violí

Canvi classe alumna migdia (Júlia Ribó)14:30-15 perquè ara, al ser
telemàtica, no arriba a les 15:00 a l'escola (Fructuós Gelabert).

37

Escola Municipal de Música Eixample Joan Manuel Serrat

Escola
municipal
Sardenya
368 de música xxx

08025 Barcelona
Telèfon: 93 458 65 90
emmeixample@bcn.cat
www.barcelona.cat/emmeixample

Cor

Hi ha hagut alguns retards: 2 alumnes 20 minuts tard a Crescendo, i 1
alumna 30 minuts tard a Baloo 2B. En aquest darrer cas, va explicar
que era per no poder disposar d'un aparell per fer la connexió, fins
que els pares acabessin la feina.

Llenguatge musical

Al grup de 2n1rA(bis) tinc una nena que es bloqueja al connectar-se
on-line i no pot fer ni la classe de percussió llatina ni la meva de
llenguatge.
Jo li envio per ws a la mare les lectures que fem per tal que no perdi
del tot el fil de les classes.

Batería / Ensemble
Percussió Llatina

Dijous dia 12: tothom es va poder connectar, però: AP i LH tenen
molt mala connexió wifi, és quasi impossible donar la classe amb un
mínim de continuitat, és un problema recurrent, la
setmana passada va passar el mateix. JJ no va
poder connectar la càmera. CD es va bloquejar i es posa
extremadament neguitosa amb aquest sistema telemàtic,
també és un problema recurrent. En general a aquestes edats i a
sobre en grup el treball telemàtic amb la música esdevé caòtic i quasi
impracticable. CM va haver de fer la classe amb una capsa de cartró a
falta de no tenir res més, consequència , va abandonar la classe a la
meitat amb l'excusa de que es trobava malament.

ALTRES INCIDÈNCIES
Fins el moment hi ha hagut dues baixes confirmades des de l’inici de les classes telemàtiques i a causa
d’aquestes i d’altres famílies també han expressat la seva disconformitat i han anunciat la seva baixa
si aquesta situació s’allarga en el temps.
***Actualitzat a 19/01/2021: Fins aquest moment s’han comptabilitzat un total de 13 baixes (i algunes més de les
quals estem esperant la signatura del full de baixa.

LA REINCORPORACIÓ PROGRESIVA
Pel que fa al llenguatge musical: Els grups de llenguatge d’1:30h tenen una mitjana de 15 alumnes, degut a les
restriccions per la pandèmia i fins Nadal només s’han pogut tenir 6 alumnes a l’aula per tant s’han hagut de dividir els
grups i fer cadascuna de les sessions setmanals amb la meitat d’alumnes. Els grups on hi havia més de 6 alumnes, s’ha
fet una rotació setmanal amb els restants que es connectaven on-line. Després de febrer les aules han pogut acollir per
aforament-distància fins a 8 alumnes per tant no ha calgut que ningú fes la classe on-line.
Els grups d’una hora setmanal no s’ha hagut de partir i han fet les classes amb el nº d’alumnat segons les restriccions
del moment.
Al grup de prova d’accés (a finals d’octubre) se li ha afegit dues sessions de ¾ h cadascuna per poder fer sempre les
classes amb tot l’alumnat presencial.
Hi ha hagut dos períodes (7 setmanes en total) on només s’han pogut fer classes on-line (novembre-gener-febrer).
Durant tot el curs s’ha donat la possibilitat de fer la classe on-line a l’alumnat que estava confinat.
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Com que la majoria de grups només han pogut fer una sessió setmanal de les dues, encara que eren la meitat d’alumnes,
no s’ha pogut arribar a fer tots els continguts programats.
Gràcies a la Plataforma d’Aula Virtual ha fet més fàcil poder-se connectar a la classe on-line, s’han penjat els deures i
per tant tot l’alumnat ha tingut la facilitat de veure que havien de treballar i també han disposat d’una sèrie de recursos
i activitats que els ha ajudat en el seu aprenentatge. També ha ajudat molt disposar de Panells Digitals a l’aula.
Pel que fa a les agrupacions grans i els cors: en tots els casos s’han fet divisions equitatives dels grups per no superar
el màxim d’alumnes establert. A més, s’ha respectat sempre la distància mínima de seguretat i ventilació i s’han
realitzat les activitats en espais grans que permetien, fins i tot, més distància de l’establerta.
Pel que fa a les petites agrupacions: la majoria de petites agrupacions en ser de 6 o menys alumnes s’han pogut
continuar fent de manera normal sempre respectant les distàncies i l’ús de la mascareta.

TANCAMENT DESPRÉS DE NADAL
A la tornada de les vacances de Nadal, el PROCICAT va ordenar de nou el tancament de totes les extraescolars i les
EMM van quedar, de nou, i tot i ser règim especial, dins d’aquest grup i, per tant, també tancades amb les mateixes
condicions que es van portar a terme en els tancaments anteriors.

REOBERTURA AL FEBRER
Finalment, a partir del 8 de febrer, i després d’un canvi en la consideració de les EMM, es va poder reobrir amb unes
noves instruccions que eliminaven la limitació de sis alumnes per grup i simplement es demanaven “reduir
presencialitat”.




Els grups de llenguatge de més de 12 alumnes han continuat fent només una classe de llenguatge, però tots
podien venir sempre de manera presencial.
Les grans agrupacions s’han anat ajuntant a mida que ha anat passant el temps i segons necessitats dels
assaigs, mantenint, tot i així, els grups reduïts.
Les petites agrupacions s’han pogut anar fent de manera normal.

Durant la segona quinzena del més de maig i el juny, les orquestres han fet alguns assaigs de manera conjunta per
assajar de cara al concert de final de curs. Aquests assaigs s’han dut a terme en espais grans, ventilats i mantenint
sempre distàncies i mascareta.
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QUADRE RESUM, VALORACIÓ “L’ESCOLA DURANT LA PANDÈMIA”

Aspectes
Presencialitat

Punts forts
La música s’ha de fer presencial.
Qualsevol altra opció és
insuficient. Per tant, la
presencialitat en sí és un punt
fort!

Punts febles
Por d’algunes famílies, amb
persones vulnerables a casa, a la
presencialitat.

Causes
Malgrat l’escola ha seguit
estrictes mesures de prevenció,
la por en alguns casos és
inevitable.

Propostes de millora: --Observacions: la situació ens ha fet prendre consciència de la importància de la presencialitat per fer música. Ho teníem, i no
n’érem prou conscients!

Aspectes
Absentisme
(confinaments,
contagis,
abandonament...)

Punts forts
La paciència, comprensió i
resiliència de professorat,
alumnat i famílies.

Punts febles
Classes online d’agrupacions:
donat que no es pot tocar en
grup, i l’alumnat n’és conscient,
hi ha hagut més absentisme.
Alumnat que ha hagut de plegar
perquè han perdut feina i no han
pogut acollir-se a ajuts públics.

Causes
Tècniques

Econòmiques

Propostes de millora: --Observacions: malgrat la situació de pandèmia, no hem tingut massa baixes durant el curs. Sí és cert que va haver força alumnat
que no va matricular-se d’inici.

Aspectes
Plataformes digitals

Punts forts
Punts febles
Causes
Ens han permès continuar fent
Delay: no permet tocar a la
Han estat necessàries sobretot
música, malgrat no sigui la
vegada.
en els moments que la
manera òptima de fer-ho.
Problemes tècnics.
presencialitat no ha estat
Reunions: més assistència a les
So molt millorable
permesa per les autoritats
reunions, ja que l’online permet
competents.
una flexibilitat que ha facilitat
aquesta assistència.
Propostes de millora: contemplar la possibilitat, en un futur sense pandèmia, de continuar fent algunes reunions online, total o
parcialment.
Observacions: malgrat la presencialitat és necessària en els nostres ensenyaments, les plataformes ens han donat opcions per
tirar endavant.

Aspectes
Formació professorat
digitalització o altres
aspectes

Punts forts
És una formació que quedarà i
s’aprofitarà, encara que sigui en
situació normal.

Punts febles
Hi ha formacions que es podran
aprofitar poc en un futur
(esperem) proper.

Causes
La formació ha estat molt
adreçada a les classes online,
que a l’escola de música no es
prolongaran en el temps quan ja
no siguin necessàries.

Propostes de millora: --Observacions: amb algunes excepcions, la majoria de formació quedarà obsoleta i no s’aprofitarà. Sí hi ha parts que aprofitarem,
tant per la part tecnològica, com per la formació de mesures higièniques.
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Aspectes
Relació amb els CAPs

Punts forts
Referent COVID: tenir algú a qui
explicar situació i que prengui
decisions amb coneixement de
causa

Punts febles

Causes

Cap

Propostes de millora: --Observacions: els referents COVID han fet una feina extraordinària, ens han donat tranquil·litat, explicacions clares quan ens han
calgut i la seguretat que les decisions les prenen els professionals que tenen els coneixements i els protocols per prendre-les.

Aspectes
Resultats acadèmics
en comparació als
cursos anteriors

Punts forts
S’ha fet un treball de parcials a
les agrupacions que al final han
donat els seus fruits. S’ha pogut
anar més al detall.

Punts febles
Llenguatge: menys temps de
classe.
Agrupacions: ha mancat treball
de grup gran.
Instrument: qui ha patit més és
l’alumnat que s’iniciava.
Els concerts s’han hagut de fer
en nous formats i sense públic
extern.

Causes

Propostes de millora: --Observacions: en general, malgrat tot el professorat ha fet una valoració positiva del curs.

Aspectes
Punts forts
Problemes
A l’escola, la pandèmia s’ha
psicològics alumnat o viscut amb prudència però amb
professorat
molta tranquil·litat.
Propostes de millora: --Observacions:

Punts febles
Cap destacable.
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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.

2020-2021
11
3
4
24
3
346,5

2019-2020
10
4
4
24
0
346,5

2018-2019
9
3
5
25
6
346,5

2017-2018
10
3
8
15
5
338,75

Ràtio professor / alumne coeficient
0:32
0:31
0:32 h
0:33 h
instrument
Ràtio total d’escola (hores
coeficient
0:37
0:34
classe/alumnes de llarga
durada***
Hores llicències recuperades
núm.
10 h
34:45 h
224 h
232 h
Hores guàrdia
núm.
0h
42h
89 h
96 h
*sense comptabilitzar hores nadons (6 h / setmanals) ni hores de gestió de l’equip directiu (36 h / setmanals)
**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

Ref.
350
30
380

Alumnat iniciació
Alumnat bàsic
Alumnat avançat

20%
50%
30%

Baixes durant el curs
(entre el 01/10 i el 22/06)
Alumnat de NO continuïtat al
següent curs
Alumnat amb NEE
(amb diagnòstic o adaptació)
Total alumnes instrument
Alumnat instrument corda
Alumnat instrument vent
Alumnat instr. polifònics
Alumnat inst. MM i percussió
Alumnat instruments
tradicionals
Ràtio alumnat instrument 1/3 h
0,5 h
0,75 h
1h

2020-2021
2019-2020
480
494
54
67*
534
561
Alumnat segons conveni
24,95%
18,64%
64,71%
46,90%
10,33%
34,46%

2018-2019
482
35
517

2017-2018
479
31
518

24,18%
63,89%
12%

21,87%
55%
23,13%

15%

3,93%

4,09%

13,15%

8,9%

15%

14,79%

12,84%

-

-

3%

1,36%

1,7%

1,9%

3%

75%
22%
34%
29%
12%

75,00%
26,01%
37,88%
26,77%
8,84%

73,61%
23,42%
39,13%
26,64%
9,45%

77,6%
23,3%
37,12%
29,26%
8,6%

74,32%
22,02%
35,16%
27,24%
14,08%

3%

0,51%

1,36%

1,72%

1,5%

12%
65%
18%
5%

15,53%
67,89%
15,79%
0,79%

16,87%
59,89%
22,24%
1%

18,27%
55,87%
23,49%
1,04%

12,74%
63,65%
19,44%
4,17%
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Alumnat prova d’accés
PROVA D’ACCÉS AL GRAU
PROFESSIONAL
Inscrits 1r curs
Presentats
Aprovats / plaça / matriculats
Nota mitjana llenguatge
Nota mitjana instrument
Aprovats / plaça / matriculats

Ref.

2020-2021

2019-2020

15
16
14
15
15
12
15/15/15
12/12/12
7’67
7’42
7’7
7,19
PROVA D’ACCÉS AL GRAU SUPERIOR
-

2018-2019

2017-2018

13
10
10/9/9
6,8
7,19

12
12
11/10/10
7,62
7,43

2/2/2

-

Reunions amb famílies:

Octubre, noves famílies
Prova d’accés
Tria d’instrument
Portes Obertes
Juny, noves famílies

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

2020-2021
100%
90%
54 pax.
48 (60%)

2019-2020
40%
85%
60%

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

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

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

Promoció oferta curs 2021-2022
S’han fet activitats adreçades a donar a conèixer l’escola, com la “Descoberta d’instruments”, adreçat a alumna de
primària d’escoles de l’entorn. Les portes obertes s’han fet online. La majoria de col·laboracions amb centres
educatius del barri i altres activitats prevista de visibilització al barri no s’han pogut dur a terme a causa de la situació
de pandèmia i les restriccions marcades per les autoritats competents.
Convalidació ESO
Nombre d’alumnes que han sol·licitat
convalidació
Centres

13
IES Teresa Pàmies, IES Jaume Balmes, Sant Josep Teresianes Gràcia,
Escola de la Concepció, Jesuïtes del Clot.
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EVOLUCIÓ ALUMNAT INSTRUMENTS
Gràfics 2020-2021 evolució número d’alumnes per instrument.

Comparativa
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47
18 20

20

1111

20
20

45
16 19

11

15 19

9

9

0

2019-2020

00
Violí
Violí

Violi

Viola Violoncel
Violoncel Contrabaix
Contrabaix Total
Total
Viola

2018-2019

viola

violoncel

2017-2018
contrabaix

Total

Comparativa

Vent
Ventfusta
fusta
99 99
100
100

112

120

107

105

100

80
80
60
60
40

24 25

40
20

24 25 7

80
60

28

200
0

91

100

7
Saxòfon
Fagot

288

5

1
1

40

1

9

20

8

5

1
Clarinet
2020-2021
Flabiol i tamborí

29

29 26
1

7

29 26

26

9

632

6

27

26 24
8

632

7

733

0
2019-2020

SaxòfonFlauta de becClarinetFlauta travessera
Fagot
Flabiol iOboè
tamborí

Tenora
Flauta de
bec

Flauta travessera

Oboè TOTAL

Tenora

Total

2018-2019

2017-2018

Saxòfon

Clarinet

Fagot

Flabiol i tamborí

Flauta de bec

Flauta travessera

Oboè

Tenora

Tible

Total

Comparativa

Vent metall
48

50

47
41

53

60

40
50
30

40

24
19

25

30

25

20

15

14

18
20

10
1

7

10

2

1

1

2019-2020

Trombó

Trompa

Trompeta

1

1

8

1

2

0

0
Bombardí

11
7

6

Tuba

Total

45

Bombardí

2018-2019
Trombó

Trompa

2017-2018
Trompeta

Tuba

Total
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Polifònics

Comparativa
120

85

90

105

100

98
100

80
70

80

60
42

50

53

60

51

46

40
40

24

30
13

20

16

20

6

30

27

25

14

11 13

9

8

2019-2020

2018-2019

10
0

0
2019-2020
Acordió

Arpa

Piano

Guitarra

Acordió

Total

Arpa

70

56

60

50

50

40

40

30

18
11

8

30

10

9

10

6

0
2020-2021

Total

64

62

60

20

Guitarra

Comparativa

Música moderna
70

Piano

2017-2018

20

20
10

9 7

10

52

17
12
6

6

1010

16
8

5

5

9 11

11

0
Baix elèctric

Bateria

Guitarra elèctrica

Percussió

Piano modern

Veu

2019-2020

Total

2017-2018

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 2020-2021
Alumnes
%
6
1,51
13
3,28
11
2,77
8
2,02
2
0,50
25
6,31
11
2,77
7
1,76
1
0,25
5
1,26
28
7,07
24
6,06
10
2,53
8
2,02
18
4,55
42
10,61
9
2,27
24
6,06
1
0,25
18
4,55
7
1,77
25
6,31
1
0,25
6
1,52
20
5,05
46
11,62
20
5,05
396
100

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

47

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
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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.

2020-2021

2019-2020

2018-2019

36

-

16

31

36

-

14

32

72

9

18

32

24

4

12

20

24

5

12

21

192

18

72

136

INSCRIPCIÓ CIUTADANA
2021-2022
139
247
152
280

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

2020-2021
123
206
101
228

2019-2020
125
266
177
285

2018-2019
127
303
238
361

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

2021-2022
91
106
40
26
2
15
280

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 2020-juliol 2021
Data i hora
20/05/2021
11:30-11:30
12/06/2021
12:00-13:00
27/06/2021
17:30-18:30
12/07/2021
12:00-13:00

Espai

Interessat/da

Preu lloguer

Aula 19

À.A.A

22,00€+IVA

Auditori EMME

M.R.E

68,00€+IVA

Aula 3

N.G.B

22,00€+IVA

Aula 19

M.S.R

22,00€+IVA
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GRÀFICS I VALORACIÓ GENERAL
Curs 2018-2019: activitats i concerts
De solistes

Agrupacions

Altres

Totals

57

25

10

92

60

Org.
interna
Org.
Externa

4

14

5

23

40

Trobades i
intercanvis

2

5

2

9

20

TOTALS

63

44

17

124

Altres

Totals

100
80

0
Org. interna

Org. externa

Trobades i interc

Curs 2019-2020: activitats i concerts

Concerts realitzats fins a 13 de març

De solistes

Org.
interna
Org.
Externa

100

50

Agrupacions

27

14

7

48

8

17

5

30

1

13

13

32

25

91

Trobades i
intercanvis

TOTALS

0
Org. interna

Org. Externa

Trobades i intercanvis

35

TOTALS

80
60
40
20

De solistes

Agrupacions

Org. interna

30*

14*

Org. Externa

6*

5*

11*

Trobades i
intercanvis

7*

6*

13*

43*

25*

TOTALS

Altres

Totals

8*

52*

8*

76*

0
De solistes
Org. interna

Agrupacions
Org. Externa

Altres
Trobades i intercanvis

Totals
TOTALS

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

Curs 2020-2021: activitats i concerts
140
120
De solistes

100

Org.
interna
Org.
Externa

80
60

Agrupacions

Altres

96

17

1

2

97

20

Totals

2

115

2

115

Trobades i
intercanvis

40
20

TOTALS

0
De solistes
Org. Interna

Agrupacions
Org externa

Altres

Totals

Trobades i intercanvis
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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: --Responsables: CC, EG i CP
Descripció de l’activitat:
Es fan avaluacions puntuals.
Presentació dels principals projectes del curs.
Observacions: degut a la situació de pandèmia i a les restriccions marcades per les autoritats competents, aquests
projectes no s’han pogut dur a terme.
Proposta de millora: --Valoració: --Setmana de concerts d’agrupacions 1r quadrimestre – del 14 al 18 de desembre de 2021
Organitza: CP i CC.
Alumnat: --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 “Soufflé d’hivern” amb text i recepta de Marcel Clement música de
Salvador Brotons a la sala d’audicions del CMMB.
Observacions: degut a la situació de pandèmia i a les restriccions marcades per les autoritats competents, aquests
projectes no s’han pogut dur a terme.
Proposta de millora: --Valoració: --Setmana de concerts d’aula 1r quadrimestre – del 1 al 5 de març de 2021
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 26 al 30 d’abril de 2021
Organitza: CC
Alumnat: tots
Responsables: CC, EG i CP
Descripció de l’activitat: Es fan avaluacions puntuals a nivell intern dins l’aula. S’intenta que almenys un alumne
escolti al que s’examina.
Observacions: Organització complexa i molt bona implicació per part de tothom.
Valoració: Molt positiva.
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Setmana de concerts d’instrumentistes per cicles – del 31 de maig al 4 de juny de 2021
Organitza: CC
Alumnat: tots els cicles
Responsables: CC i tutors
Descripció de l’activitat: Audicions d’aula organitzades per cicles
Observacions: S’han habituat diferents espais de l’escola per no superar l’aforament permès. Audicions sense
públic.

Setmana concerts d’agrupacions del 2n quadrimestre – del 16 al 22 de juny de 2021 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, l’aula 19 i la sala polivalent de l’escola Fructuós Gelabert.
Observacions: S’han habituat diferents espais de l’escola per no superar l’aforament permès. Audicions sense
públic.

DIMARTS CONCERT
Degut a la situació generada per la COVID-19 no s’han pogut celebrar els concerts del cicle Dimarts Concert tot i que
s’hi va treballar per si finalment es podien celebrar.
PROGRAMACIÓ PREVISTA (NO REALITZADA A CAUSA DE LES RESTRICCIONS)

16/02

23/02
02/03
09/03
16/03

23/03

DIMARTS CONCERT
Solistes de la JOSB
interpreten clàssics i
música de cinema
Els trobadors d’Arbúcies
Concert de professors de
l’EMM Eixample
Concert de Big Bands
juntament amb la Big
Band del CEIP Concepció.
Concert participant
finalista concurs Maria
Canals

13/04
4 mans i 4 mans
27/04

PARTICIPANTS
Albert Torrebella (violí), Juan Manuel
Restrepo (violí), Gabriel López (viola), Alba
González (violoncel)
Guitarpiano Duo: Joan Furió (guitarra), Lali
Vivas (piano)
Niels Bekius Trio

La Sonata

ASSISTENTS

VALORACIÓ
COVID-19
COVID-19
COVID-19
COVID-19
COVID-19

COVID-19
Joan Furió i Joan Furió Vivas (dues
guitarres) i Marta Farrés i Lali Vivas (dos
pianos)
Mariona Sarquella (piano)
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ACTIVITATS DE COL·LABORACIÓ AMB CENTRES EDUCATIUS DE L’ENTORN
Degut a la situació de pandèmia i a les restriccions marcades per les autoritats competents, la majoria d’aquests
projectes no s’han pogut dur a terme.
DADES DE PARTICIPACIÓ DE LES ACTIVITATS

PROJECTE
Taller Lèxia i
Fàsia
Les escoles
canten
Rumba i folk

ESCOLA
NÚM. D’ALUMNES
EDAT
-

PROFESSORAT
IMPLICAT
EMME
Paula Carrillo

ACTIVITATS

DATES

ESPAI

-

-

-

-

Carolina Rius

-

-

-

-

Adrià Heredia

-

-

-

Escoles bressol

-

Núria Gibert

-

-

-

Descoberta
d’instruments

176 alumnes

Carme
Vallribera

-

Abril/maig 2021

Taller de flauta
de bec

-

Joan Izquierdo

-

-

Sala d’audicions
de l’EMM
Eixample
-

QUADRES RESUM
RUMBA i FOLK
Organitza:
Alumnat participant:
Responsables:
Descripció de l’activitat:
Valoració:

COVID-19

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

COVID-19

TALLER FLAUTA DE BEC
Organitza:
Alumnat participant:
Responsables:
Descripció de l’activitat:
Valoració:

COVID-19

DESCOBERTA D’INSTRUMENTS
Organitza: Carme Vallribera
Alumnat participant: 176 alumnes de les escoles La Sedeta i de Fructuós Gelabert.
Responsables: Carme Vallribera. Professors participants: Javi Molina, Rubén Chordà, Rosa M. Casas, Joan Izquierdo i
l'alumne Pere Pons.
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Descripció de l’activitat: Instruments presentats: tuba/bombardí, fagot, trompa i flauta de bec. Els professors
realitzen una presentació del seu instrument de mitja hora de durada aproximadament. Les presentacions s'han fet
segons l'estil personal de cada professor, en alguns casos afegint anècdotes del seu procés d'aprenentatge i de
convivència amb el seu instrument i amb la música, d'altres donant format de “joc/ endevinalles” per fer més
atractiva la presentació als alumnes més petits, ... i en tots els casos mostrant les característiques de cada
instrument i els tipus de música que es poden interpretar. S’informa que, en cas que alguns alumnes mostrin
un interèss especial en un instrument concret, s'organitzaran unes sessions individuals amb els professors
corresponents. També s’bre la possibilitat de fer matrícula en el centre.
Valoració: Aquest curs ens han visitat alumnes de 2n. i de 6è de primària. S'han hagut de doblar sessions per evitar
aglomeracions d'alumnes pel tema COVID i poder guardar distàncies i evitar barreges. Els alumnes de 6è han
mostrat força interès i han fet preguntes molt interessants.
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 les restriccions, 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.

Web

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 a l’escola sense públic extern.

Youtube

COL·LABORACIÓ I RELACIÓ AMB LES INSTITUCIONS
Valoració

Comentaris

IMEB

Relació fluïda tant amb la responsable del servei, com a Direcció de
Centres.

Consorci

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.
-Claus mestre

Districte

Hem participat de les activitats que ens han proposat.

Departament d’Educació

Dades de la Generalitat: han demanat només Pla d’obertura i memòria
del Pla. 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

Hem tingut dues alumnes de Pràcticum I. Sense incidències.

Altres

Degut a la situació de pandèmia i les corresponents restriccions, no hem
tingut relació amb altres entitats del barri.
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PLA D’EMERGÈNCIA
Valoració
Simulacre del Pla
d’Emergència

Comentaris
Degut a la situació de pandèmia i a les restriccions dictades per les
autoritats competents, aquest curs no hem fet el simulacre
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CONCERTS CURS 2020-2021
Degut a la excepcionalitat del curs acadèmic (COVID-19) tots els Concerts que s’han dut a terme, s’han fet sense
públic. El Claustre de professors va acordar de gravar totes les actuacions per així poder fer partícips a les famílies de
les actuacions dels seus fills. Algunes d’aquestes gravacions, com per exemple els Concerts d’aula, s’han pujat en mode
ocult al Youtube de l’escola i només són accessibles mitjançant enllaç (no són públics). D’altres com per exemple les
Felicitacions Nadalenques, s’han compartit públicament.

 Gravacions diverses per felicitar les Festes de Nadal

 Gravacions Concerts d’Aula (abril 2021)
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 Gravacions Concerts d’Aula (juny 2021)
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 Gravacions Concerts d’Agrupacions (juny 2021)
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MEMÒRIA ECONÒMICA

Ajuts curs 2020-2021

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%

2020-2021
461
86

2019-2020
489

2018-2019
483

2017-2018
504

2016-2017
485

128

98

89

86

65

93
59
24
10

76
54
11
11

75
52
16
7

63
1
32
15
12

39
15
11

Escola Municipal de Música Eixample Joan Manuel Serrat

Escola
municipal
Sardenya
368 de música xxx

08025 Barcelona
Telèfon: 93 458 65 90
emmeixample@bcn.cat
www.barcelona.cat/emmeixample

Justificació comptes any 2020 i pressupost 2021
PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA
NETEJA
MATERIAL ESPECÍFIC
INFORMACIÓ I DOCUMENTACIÓ
COMUNICACIONS
LLOGUERS
MANTENIMENT I REPARACIONS
DESPESES D’ALIMENTACIÓ
TREBALLS REALITZATS PER EMPRESES EXT
ASSEGURANCES
DESPESES EXTRA COVID-19
DESPLAÇAMENTS EXTERNS
DESPESES BANCÀRIES
TOTAL
PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA
APORTACIONS DE L’IMEB
ALTRES CRÈDITS DE L’IMEB
EXTRES COVID-19
TOTAL

PRESSUPOST DESPESES 2021
20,49€
9.320,00€
3.400,00€
3.000,00€
1.400,00€
1.500,00€
3.160,00€
700,00€
100,00€
22.600,49€
PRESSUPOST INGRESOS (2021)
13.000,00€
3.816,70€
16.816,70€

IMEB Inventariable
Fagot Guntram Wolf Fg 5 Quint-Bassoon
TOTAL

GASTAT (GEN-JUL 2021)
2.759,25€
34,90€
2.115,60€
209,33€
62,00€
276,82€
36,25€
5.494,15€
INGRESSAT (GEN-JUL 2021)
3.900€

GASTAT (SET-DES 2020)
3.387,23€
1.437,04€
865,08€
6.229,34€
20,00€
11.938,69€
INGRESSAT (SET-DEC 2020)
5.200,00€

3.900€

5.156,00€
10.356,00€

Preu
3.079,00€
3.079,00€
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