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PRESENTACIÓ I APROVACIÓ PLA GENERAL ANUAL 
 
Aquest document es presentarà per a la seva aprovació al  Consell Escolar del 27 d’octubre de 
2022 
 

1 OBJECTIUS	DEL	CURS	2022‐2023	
Donat que a causa de la pandèmia no vam poder treballar-los a fons, enguany, repetirem uns 
quants dels  objectius pautats. 
 

1.1 De	millora	de	resultat	acadèmic.		

Anàlisi	de	resultats	acadèmics	

 

Ob‐
jec‐
tiu	

Accions	 Indicadors	/	registres	d’avaluació	

R
es
u
lt
at
s	
d
’
av
al
u
ac
ió
	

Anàlisi	dels	resultats	acadèmics	despresos	de	l’in‐
forme	d’avaluació	 Taula avaluadora estadística 

Responsable: Equip directiu 

Temporització: final de cada quadrimestre 

 Fer un buidat i taula estadística dels informes d’avaluació 
de l’alumnat des de les tres àrees: instrument, llenguatge 
i agrupacions 

Anàlisi dels percentatges de resul-
tats en les tres àrees 

Anàlisi dels percentatges de resultats en les tres àrees Valoració a final de curs de l’avalua-
ció de l’alumnat 

Posar en comú aquest anàlisi entre l’equip docent Proposta de millora resultant 

Responsable: Equip directiu 

Temporització: final de cada quadrimestre 
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1.2 De	cohesió	de	comunitat	educativa.		

Seguir	organitzant	la	Taula	per	compartir	

Objectiu	 Accions	 Indicadors	/	registres	d’avaluació	
T
au
la
	p
er
	c
om

p
ar
ti
r	

Organitzar	l’edició	Taula	per	Compartir	
II	(	setembre	22)		i	III	(	juny	23)	

Qüestionari de satisfacció al final de 
cada Edició. 

Responsable: Directora 

Temporització: juny 22 i setembre 23 

Seguir programant aquestes sessions 
d’auto formació on el professorat és ex-
pert en d’altres matèries o conceptes que 
els habituals o comuns. (vegeu detall en 
plana corresponent  del document) 

Propostes rebudes 

Impulsar la proposta Taula per compar-
tir i oferir-la al CRP de Sant Andreu per 
crear sinèrgies entre professorat del dis-
tricte de música. 

Valoració de la proposta a gener 

Responsable:	Directora	

Temporització:	Novembre		

1.3 D’organització.	Coordinar	els	projectes		de	l’escola	dins	els	de‐
partaments	Coneixement	extern	de	l’escola	a	través	dels	seus	
projectes.	

Objectiu	 Accions	 Indicadors	/	registres	d’avaluació	

Co
or
d
in
ar
	e
ls
	p
ro
je
ct
es
		d
e	
l’
es
co
la
	

d
in
s	
el
s	
d
ep
ar
ta
m
en
ts
	

Organitzar els departaments de manera 
transversal segons la coordinació dels 
projectes de l’escola 

Nombre de modificacions dutes a 
terme 

Responsable:	Equip	de	coordinació		

Temporització:	Setembre	i	octubre	

Realitzar un seguiment, recollir el dia a 
dia i Difondre tots els projectes que es 
realitzen a l’EMMSA . 

Nombre de publicacions o butlletins 

Responsable:	Caps	de	departament	

Temporització:	Tot	el	curs		

 
  



PGA 2022-2023 EMM SANT ANDREU MESTRE PICH SANTASUSANA 8 

2 PROJECTES	ESPECÍFICS	AMB	L’	ALUMNAT	
2022‐2023	

2.1 Projectes	INTERDISCIPLINARS	

2.1.1 Projecte		interdisciplinari	Música	i	Arts	plàstiques	

Descripció	i	Motivació: 

El projecte que presento amb el quartet de flautes per al curs 2022-23 vol donar 
continuïtat al que hem iniciat durant el curs 21-22 i compliment al que s’havia 
projectat en inici. Seguim trobant interessant posar en relació arts de llenguatges 
ben diferents i persones que des de l’art pensen de maneres diferents i posar al 
descobert i endegar en els punts en comú. 
 

 Abans de l’inici de curs cal programar els objectius generals i el calendari 
d’activitats amb el centre que s’hi avingui, en principi l’Escola Massana.  

 Comunicar els objectius i les pautes i/o directrius a l’alumnat de l’EMMSA i 
desenvolupar-les en el transcurs de les classes. Caldrà recuperar el projecte 
que es va iniciar amb els alumnes de l’Escola Massana. 

 Dur a terme dues performances durant el curs, una a Escola Massana i l’al-
tra a Sant Andreu a finals del segon semestre. 

Objectius:	

Objectius	per	l’alumnat	

 Descobrir punts en comú entre l ’expressió musical i l’expressió grà-
fica per mitjà del gest. 

 Conèixer i diferenciar les diferents tècniques d’improvisació musi-
cal i desenvolupar uns patrons contrastats. 

 Donar a conèixer els patrons d’improvisació a l’alumnat del centre 
d’arts plàstiques. 

 Realitzar activitats en aula tancada i per la preparació d’un especta-
cle en públic amb participació de l ’alumnat d’ambdós centres 

Objectius	pel		professorat	

 Compartir els coneixements especialitzats en les matèries de música 
i representació gràfica amb la intenció de crear sinèrgies que puguin 
ser interessants per l’alumnat d’ambdós centres. 

 Acordar el desenvolupament de l’experiència 

 Vetllar per tal que l’experiència aporti nous coneixements creatius a 
l’alumnat dels dos centres. 

Dates: 

Primer semestre intercanvi i disseny de l’espectacle/Segon semestre 
actuacions en directe 
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Responsable:	

Joan Vayreda 

Alumnat	implicat	i	la	resta	de	la	comunitat	educativa: 

Les quatre alumnes del quartet de flautes de l’EMMSA i alumnat de 
l’Escola Massana 

2.1.2 Projecte	interdisciplinari.	Orquestra	de	flautes	de	bec	i	guitarres	amb	l’es‐
cola	de	teatre	musical	Memory	

Descripció	i	Motivació:	

El projecte consisteix a fer una col·laboració del grup de becs/guitarres SIMBIOSI 
amb els alumnes de  l’escola de teatre musical MEMORY. El projecte contempla un 
espectacle organitzat per l’EMMSA, on es farà una actuació de teatre musical amb 
la música en directe de l’ensemble SIMBIOSI. També participaran com a convidats 
al projecte el grup de flautes i guitarres METAMORFOSI. 

 

El repertori i l’espectacle giraran al voltant de l’evolució de la música del S .XX, des 
del ragtime  a la música actual, passant pel blues, el rock el pop, etc 

Objectius:	

 Compartir amb els alumnes la vivència d’una mateixa música des de dos punts de 
vista diferents, per una banda la interpretació instrumental de la mateixa música i 
per l'altra la representació escènica com a part de l’espectacle i de com tots dos mons 
interactuen i es fusionen. 

 Que els alumnes aprenguin la importància de la representació escènica en la inter-
pretació musical.  

 Viure l’experiència personal d’intercanvi i gaudir de l’experiència de conèixer altres 
arts escèniques. 

 Conèixer i interpretar alguns dels temes mes representatius de l’historia del blues, el 
rock el pop. 

Dates:	

Treball de l’organització i coordinació entre escoles des d’inici del curs.  

Fer arranjaments de les deu peces que configuren el programa. 

Assajos amb dates per concretar depenent de la disponibilitat d’espais. 

Concert amb els alumnes de l’escola MEMORY al tercer trimestre. 

Responsable:	

Francesc Ballart i Eulàlia Valls 
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Alumnat implicat i la resta de la comunitat educativa: 

Alumnat de les orquestres de flautes i guitarres SIMBIOSI i METAMORFOSI i alumnat i 
professorat de l’escola de teatre musical MEMORY. 

2.1.3 Música,	teatre	i	dansa	

Descripció	i	Motivació:	

El projecte consisteix en la preparació d’un concert amb els alumnes de l’orquestra 
simfònica i alumnes de l’escola de teatre, dansa i musical Memory 
 

 Els alumnes participaran i interaccionaran amb alumnes d’altres disciplines artís-
tiques (teatre, dansa, música...) 

 Treball previ d’assajos de preparació per separat. 
 Treball en conjunt entre totes les participants. 

Objectius:	

 Compartir experiències de diversos àmbits artístics. 
 Treballar un repertori i una posada en escena comú. 
 Preparar un concert. 

Dates:	

Tercer trimestre  

Responsable:	

Sílvia Vila 

Alumnat	implicat	i	la	resta	de	la	comunitat	educativa:	

Alumnes de l’orquestra Simfònica  de l’EMMSA i alumnes de l’escola de Teatre, Dansa i 
Musical Memory 
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2.2 PROPOSTES	AMB	CENTRES	EDUCATIUS	DEL	DISTRICTE‐													In‐
cidència	educativa.	

2.2.1 Aula	de	clarinet	a	secundària	

Descripció	i	Motivació: 

Aproximació a la música a través del clarinet 
Acordar col·laboració/participació amb l’aula de música de tres IES 
Dissenyar una fitxa explicativa de la morfologia del clarinet i dels diferents 
estils musicals que podran escoltar en l’audició 
Preparar un repertori d’estils musicals diversos 
Dissenyar una fitxa d’identificació del clarinet i les seves parts i funcions i 
dels diferents estils de música que hagin pogut escoltar 
Dissenyar un qüestionari de valoració de l’activitat 

Objectius: 

Mostrar el clarinet com a mitjà proper per a fer música de diferents estils 
Descobrir el clarinet. Història, parts i funcions i tipus de clarinets 

Dates: 

2 sessions a concretar amb els corresponents IES 

Responsable: 

Jordi Gallart 

Alumnat	implicat	i	la	resta	de	la	comunitat	educativa: 

Alumnes de 2ària que determini l’IES i alumnes de l’Ensemble B de clarinet 
de l’EMMSA 

2.2.1 Projecte	cantata.	Projecte	de	Pla	de	Barris	

Descripció	i	Motivació:	

El projecte consisteix en la preparació d’una Cantata a proposar. 

Els alumnes dels dos centres treballaran la part instrumental i escènica -coral per 
separat, i la posaran en comú amb marge suficient abans de la presentació del resul-
tat final. 

 

Final	del	projecte. Presentació en públic del treball realitzat. 
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Objectius:	

 Viure i compartir l’experiència amb altres companys externs a l’escola de mú-
sica i que són part integrant per igual del projecte.	

 Viure i compartir l’experiència amb els companys i amb els professors de l’es-
cola.	

 Treballar nous aspectes relacionats amb el rol de músic d’orquestra: nous rit-
mes i tonalitats, definició del rols segons quina veu representa cada instru-
ment dins l’orquestra en cada moment, adaptació de volums quan s’acompa-
nya a les veus, etc... 

 Apropar a l’alumnat d El Til·ler a l’escola de música.  

Dates:	

Des de començament de curs fins a final de curs. 

Responsable:	

Joan Ignasi Ferrer i Esther Vila   

Alumnat	implicat	i	la	resta	de	la	comunitat	educativa:	

L’alumnat de l’orquestra de corda de l'EMMSA i els alumnes de 4t i5è de primària de 
l’ Institut escola  El Til·ler 
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2.2.2 Música	a	les	bressols	

Descripció	i	Motivació:	

El projecte tracta d’establir una relació sòlida i bidireccional entre els pedagogs pro-
fessionals de les Escoles de Música amb els de les Escoles Bressol, que ajudi a millo-
rar i complementar l’aprenentatge dels infants de 0 a 3 anys a través de la música. Es 
tracta d’un projecte “pilot” que va començar fa dos anys i que, malgrat la pandèmia, 
vol seguir creixent, formant i consolidant-se com una aposta segura i transversal per 
acostar cada vegada de manera més natural i ergonòmica els llenguatges artístics en 
el desenvolupament dels infants dins les nostres escoles. 
 
La finalitat és plantejar una formació per capacitar l’equip docent per tal que la mú-
sica sigui una eina vertebral dins l’escola, i permetre que els infants s’endinsin en el 
món musical a través de la vivència, el joc i l’experimentació en un entorn ric i esti-
mulant. 
 
A més, es pretén apropar la música com a recurs adaptable a diferents aspectes dins 
la quotidianitat de l’aula, i proporcionar noves formes d’assolir reptes i objectius pe-
dagògics, donant suport i assessorament als equips educatius de l’escola bressol per 
definir el seu projecte. 

Objectius:	

 Seguir treballant conjuntament amb els equips docents implicats, per assentar 
el projecte i la col·laboració entre els diferents professionals, enriquint-nos 
d’aquesta bidireccionalitat. 

 Definir les línies de treball que permetin introduir definitivament la música 
com a eina de desenvolupament dins l’escola, fent que formi part de l’estruc-
tura vertebradora dels projectes pedagògics. 

 Formar, crear i proporcionar eines per permetre un entorn ric i estimulant en 
el dia a dia de les escoles, a través dels elements musicals. 

 Treballar la veu i el moviment corporal com a mitjà privilegiat d’expressió i co-
municació, fent ús de les possibilitats sonores del cos i la importància de la 
consciència del cos. 

 Potenciar la coordinació, la lateralitat i el mapa corporal a través del ritme i 
melodies. 

 Potenciar i sensibilitzar l’escolta activa i l’audició. 
 Experimentar amb els sons a través de diferents materials, instruments i re-

cursos, i donar a conèixer les seves possibilitats. 
 Treballar les emocions pròpies i la seva expressió. 
 Fomentar el treball cooperatiu per poder enriquir-se del treball col·laboratiu, 

establint un projecte transversal per a tots els nivells de les escoles. 
 Desenvolupar la creativitat i la sensibilitat musical de tot l’entorn educatiu (in-

fants, mestres i famílies). 
 Fer de la música una eina d’integració, inclusió i de transformació dins de 

l’aula. 
 Fer de l’escola de música un punt de trobada, d’interacció entre les diferents 

escoles i un punt de referència per a les famílies del barri. 
 Jugar i gaudir de la música, sempre! 

Dates:	

Des de començament de curs fins a final de curs 
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Responsable:	

Eugènia Tort 

Alumnat	implicat	i	la	resta	de	la	comunitat	educativa:	

Equips docents de les EBM implicades al projecte   i el seu alumnat 

 EBM Patufets de Navas  
 EBM Les Quatre Torres  
 EBM La Filadora 

 

2.2.3 Com	sonen	!		

Descripció	i	Motivació:	

“Com	sonen” és un dels projectes de col·laboració que l’EMMSA dur a terme amb els 
centres educatius del Districte de Sant Andreu. L’objectiu és donar a conèixer alguns 
dels instruments de la família de vent fusta, vent metall i corda menys coneguts a tra-
vés d’una audició participativa, on els infants escolten, canten  i ballen.  Prèviament a 
l’audició, es realitzen unes sessions de treball entre la coordinadora del projecte, Eu-
làlia Valls i professorat de música de les escoles que hi participen, amb l’objectiu de 
que els nens i les nenes experimentessin una vivència prèvia dels continguts abans 
dels concerts.   Es realitzaran tres sessions al llarg del curs a tres centres diferents.   

Objectius:	

 Conèixer les característiques bàsiques dels cinc instruments de vent-fusta, vent-
metall i corda  (flauta de bec, oboè, fagot, trombó i contrabaix). 

 Conèixer, a trets generals, quatre maneres de produir el so: de bisell, doble llen-
güeta, broquet i arc . Relacionar la manera de produir el so amb cada un d’aquests 
instrument. 

 Comprendre d’una manera bàsica alguns trets de la història de cadascun dels ins-
truments, que il·lustra el com i el perquè de la seva evolució. 

 Fomentar una audició atenta i activa.  
 Participar i mostrar interès, respecte i gaudi pels companys, els músics durant l’ac-

tivitat. 
 Apropar la música de manera participativa a les escoles del districte de Sant An-

dreu.  

Dates:	

Des de setembre fins desembre: Preparació de l’audició amb alumnes  

Des de desembre fins al mes de maig: Audicions 

Responsable:	

Eulàlia valls 
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Alumnat	implicat	i	la	resta	de	la	comunitat	educativa:	

Alumnes de primària de 6 anys (primer de primària) de les escoles municipals del 
districte de Sant  Andreu 

 

4.2.4.	Música	a	Tercer	cicle	de	primària	

Descripció	i	Motivació	

Oferir tres concerts a tres Escoles de primària amb diferents grups de música de cambra 
de l’EMMSA. 

Acordar amb l’aula de música de les diferents escoles les dates i horaris per a fer els con-
certs. 

A l’hora dels concerts, els membres del grup de música de cambra comentaran el seu ins-
trument musical i també les peces i els compositors que interpretaran. 

Enviar als mestres de primària una explicació de les característiques de les diferents dan-
ses que s’inclouran al repertori i els enllaços dels vídeos de les peces en versió original 
que interpretaran. 

Objectius	

Donar a conèixer què és un grup de música de cambra i com es poden interpretar reperto-
ris de diferents estils i èpoques, arranjant repertoris originàriament d'altres formats (mú-
siques de pel·lícules, bandes de rock, sèries de TV, valsos, sambes, tangos...).  

Dates 

Dues sessions a acordar amb les diferents escoles de primària i una que va quedar pendent del 
curs passat. 

Responsable 

Montserrat Jorba 

Alumnat	implicat 

Alumnes dels cicles que considerin les diferents escoles de primària i alumnes de música de 
cambra de l'EMMSA. 
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2.3 PROPOSTES	DE	DIFUSIÓ	DE	L’	ACCÉS	A	L’ESCOLA	

2.3.1 Jornada	portes	obertes‐	departament	agrupacions	

Descripció	

 
L'objectiu és obrir l'escola a la ciutat amb la voluntat que tothom qui vulgui conèi-
xer-la pugui fer-ho d'una manera ben fàcil i propera. Les Portes Obertes es fan un 
dissabte d'abril al matí i consten de concerts i activitats amb diverses agrupacions 
de l'escola de música, una xerrada informativa on s’explica el funcionament de l'es-
cola,  el pla d'estudis, els requisits d'accés i una presentació dels professors dels di-
ferents instruments. 
 
Aquest curs ens proposem incloure diversos tallers on hi puguin participar les famí-
lies  nouvingudes. 
 

Objectius	

Donar la possibilitat de conèixer de primera mà el funcionament de l’escola, el seu 
pla d’estudis i els seus professors. 
Gaudir del treball realitzat pels alumnes de l’escola en les diferents agrupacions mu-
sicals. 
 Respondre tots els dubtes relacionats amb l’escola de música als assistents. 
 Obrir l’escola de música a la ciutat. 
 

Dates 

22 d’abril 

Responsable	

Departament Agrupacions 

Alumnat	Implicat	

Agrupacions i grups de cambra 

  

3 PROPOSTES	PER	CREAR	I	MILLORAR	L’HÀ‐
BIT	D’	ESCOLTA	DE	LA	MÚSICA	EN	VIU	DE	L’	
ALUMNAT	I	LES	FAMÍLIES	

 
Enguany, aprofitarem la participació a l’Off Maria Canals per seguir fomentant l’hàbit d’assis-
tència a concerts.  
Responsable : professorat de piano  i repertori 
 
També farem difusió dels concerts en conveni amb L’auditori a un preu molt assequible. 
Responsable :directora 
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4 PROPOSTES	DE	BONES	PRÀCTIQUES	PER	A	
L’	AJUNTAMENT	DE	BARCELONA	

4.1 Auto	formació.	Taula	per	compartir.	

Descripció	i	Motivació:	

El projecte “taula per compartir”  va néixer amb  la voluntat de generar un espai tran-
quil de diàleg  i d’intercanvi  entre professors/es del centre per poder compartir  ex-
periències, idees, tècniques i recursos  que hem anat adquirint i acumulant com a 
professors de música  al llarg dels anys, i que ens poden servir per enriquir encara 
més la nostra tasca com a docents.   
 
La idea del projecte com a objectiu és millorar la mateixa tasca docent. Per això, la ex-
periència i bagatge dels mateixos/es companys/es de l’escola pot ser una font d’ins-
piració i de coneixement per a poder assolir aquesta meta. Després de l’èxit de la Edi-
ció I, enguany a setembre realitzarem l’edició II del que ja s’ha convertit en un curs 
d’auto formació. 

Objectius:	

 Aprofitar l’expertesa del professorat del centre en d’altres temes concrets com a font 
de formació. 

 Compartir eines, tècniques, idees i recursos que ens puguin facilitar  i millorar la nos-
tra pràctica docent. 

 Aprendre de manera col·laborativa. 
 Potenciar les sinergies  entre professors i cohesió entre els professors. 

Dates:	

Durem a terme una sessió a principi de curs  i en valorarem   l’ interès del professorat 
de cara a ampliar la proposta  i convertir-lo en un curs d’auto formació anual. 

Responsable:	

Directora 

Adreçat	a	:	

Professorat del centre i d’altres EMMB,CMMB.. 
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5 CONCERTS		I	ACTIVITATS	PREVISTES	AGRUPADES	SEGONS	L’	OBJECTIU	
QUE	PERSEGUEIXEN	

 
A finals del curs 17-18 vam agrupar segons els objectius que persegueixen tots els concerts i activitats que realitzem amb l’ alumnat de l’ escola. Pre-
sentem la previsió d’ activitats d’ aquesta PGA amb la mateixa organització. Només és una previsió donat que en aquesta època de pandèmia es fa 
difícil saber què podrem dur a terme amb exactitud.  
 

Data: 
Dia/Mes/Hora 

Proposta: 
Institució / 

Administració 

Participants: 
Professors/Agrupació 

Ensembles 
Activitat / Ubicació 

Proposta des de 
l’EMMSA 

Genera Despesa 
Econòmica 

Cicle 

Desembre 
22/12/22 

AFANOC 
Simfònica + Bentocats 

Grup tribut U2 

Posa't la Gorra 
Concert Solidari 

Sala 2 Auditori Nacional 

Seguir 
participant-hi 

Transport 
Instruments 

3c/4c 
Jov/adults 

Desembre 
2022 

EMMSA 
Ensembles  

Simbiosi i Metamor-
fosi 

Concert Pro-Marató de 
TV3 

Auditori a determinar 
Concert solidari 

 
Seguir organitzant NO 3c/4c 

jov 

Maig 
2022 

Districte Municipal de 
Sant Andreu 

Agrupacions de 
l’EMMSA 

Concert Solidari dins els 
actes de la Festa del Co-

merç just i la banca Etica 

Seguir 
participant-hi Transport 

Instruments 
3c/4c 

Jov/adults 

Setembre  
2022 

Districte Municipal de 
Sant Andreu 

Agrupacions de  
L’EMMSA 

Dia sense cotxes 
 

Seguir 
participant-hi 

NO 
3c/4c 

Jov/adults 

Octubre 
2022 

Districte Municipal de 
Sant Andreu 

Professora de Coral 

Formar part del Jurat del 
Concurs de Composició 
Coral de Sant Andreu en 

la seva sisena edició. 

Seguir 
formant-hi NO 4c/jov 
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Novembre 
2022 

Districte Municipal de 
Sant Andreu 

Coral Grans de 
l’EMMSA 

Trobada de Corals 
Parròquia de Sant Andreu 

del Palomar 

Seguir 
participant-hi NO 4c 

Novembre 
2022 

Districte Municipal de 
Sant Andreu 

Agrupacions de 
l’EMMSA 

Participació en les activi-
tats de Grades Obertes del 

Canòdrom 

Seguir 
participant-hi Despesa de Taxi 3c/4c 

Jov/adults 

Novembre 
2022 

Districte Municipal de 
Sant Andreu 

Agrupacions de 
l’EMMSA 

Dia de la Música 
Seguir 

participant-hi Despesa de Taxi 3c/4c 
Jov/adults 

Novembre 
2022 

Districte Municipal de 
Sant Andreu 

Agrupacions de 
l’EMMSA 

Dia Internacional contra 
l’LGTBI-Fòbia 

Seguir 
participant-hi Despesa de Taxi 3c/4c 

Jov/adults 

Desembre 
2022 

Districte Municipal de 
Sant Andreu 

Orquestra Simfònica / 
Bentocats /Agrupaci-

ons EMMSA 

Col·laboració amb la Festa 
Major del Districte de 

Sant Andreu 

Seguir 
participant-hi 

Transport 
Instruments 

3c/4c 
Jov/adults 

Desembre 
2022 

Fundació CEL 
Agrupacions de 

l’EMMSA 

Col·laboració de l'EMMSA 
amb la Parròquia de Sant 
Andreu del Palomar i la 

Fundació CEL 

 
Seguir 

col·laborant NO 
3c/4c 

Jov/adults 

Abril 
23/04/23 
 

Districte Municipal de 
Sant Andreu 

Agrupacions de 
l’EMMSA 

Col·laboració de l’EMMSA 
amb el Districte en la di-

ada de Sant Jordi 

Seguir 
participant-hi NO 

3c/4c 
Jov/adults 

Juny 
2023 

Districte de 
Sant Andreu 

Agrupacions de 
l’EMMSA 

Col·laboració en els actes 
programats per la Coordi-
nadora d’AMPAS del Dis-
tricte de Sant Andreu /  
Parc de la Maquinista 

 
Seguir 

participant-hi Transport 
d’instruments 

3c/4c 
Jov/adults 
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Durant el Curs 
22/23 

Can Clariana Agrupacions de  
l’EMMSA 

Activitats programades 
pel Centre Cıv́ic Can Clari-

ana 

Seguir 
participant-hi Despesa de Taxi 3c/4c 

Jov/adults 

Durant el Curs 
22/23 

Associació de Mercats 
Agrupacions de 

l’EMMSA 
Música als Mercats 

Seguir 
participant-hi Despesa de Taxi 

3c/4c 
Jov/adults 

Durant el Curs 
22/23 

Casal de la Gent Gran 
Bascònia 

Agrupacions de 
l’EMMSA 

Primer cicle de concerts Participar-hi Despesa de Taxi 
si s’escau 

3c/4c 
Jov/adults 

Durant el Curs 
22/23 

Casal de la Gent Gran 
Sant Andreu 

Agrupacions de 
l’EMMSA 

Primer cicle de concerts Participar-hi Despesa de Taxi 
 si s’escau 

3c/4c 
Jov/adults 

Durant el Curs 
22/23 

Centres Cıv́ics 
Agrupacions 

Cambres 
Activitats programades 

pels Centres Cıv́ics 

Seguir 
participant-hi Despesa de Taxi 

3c/4c 
Jov/adults 

Gener	
2023	 EMMSA / Boca Nord Combos de l’EMMSA 

Fer de taloners en els    
concerts Jazz a Boca Nord 

Seguir 
participant-hi NO 3c/4c 

Durant el Curs 
22/23 

EMMSA Combos de l’EMMSA 
Dues possibles sortides a 
Centre Cıv́ic / Casal de la 

Gent Gran 

Seguir 
participant-hi 

A Determinar 
Transport  

d’instruments 
3c/4c 

Maig 
2023 

Comissió Festes de  
Navàs 

Agrupacions de 
l’EMMSA 

Col·laboració en la 
Festa Major 

del barri de Navàs 

Seguir                
participant-hi A determinar 

2c/3c/4c 
Adults 

Durant el Curs 
22/23 

Escola de Primària i/o 
Secundària 

(per determinar) 
Nousvents Realitzar Activitat Participar-hi Transport 

Instruments 
3c/4c 
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Durant el Curs 
22/23 

Proposta de l’IMEB 

EMMSA 

Agrupacions de 
l’EMMSA amb Escoles  
Primària i Secundària 

Participació en les activi-
tats programades per 

 “TOT DANSA” 
Ser participativa A determinar 

3c/4c 
jov 

Durant el Curs 
22/23 

EMMSA amb les  Escoles 
de Primària i/o Secun-

dària 
(per determinar) 

Professores i/o Pro-
fessors d’instrumen 

de l’EMMSA 
Mostra d’instruments Seguir realitzant NO Tots els ci-

cles 

Durant el Curs 
22/23 

IMEB / Districte Mu-
nicipal de Sant An-

dreu / EMMSA 

Orquestra de Corda 
Alumnes de Primària 

de l’Institut “El Til·ler” 

Projecte de l’EMMSA amb 
participació de l’Escola 

Institut “El Til·ler”  junta-
ment amb l’ Orquestra de 
Corda de l’EMMSA, d’assa-
jar i realitzar una Cantata 

Continuar 
el projecte 

Transport 
Instruments 

Berenar 
3c/4c 

Durant el Curs 
22/23 

IMEB / Districte Mu-
nicipal de Sant An-

dreu / EMMSA 

Professors de 
l’EMMSA 

Realització de diversos 
Projectes proposats per 

l’IMEB 

Poder realitzar els 
Projectes 

Pot haver-hi 
despeses 

Tots els ni-
vells 

Durant	el	
Curs	22/23	

IMEB 
Auditori de Barcelona 

Professors i 
Alumnes de l’EMMSA Màster Class Poder realitzar els 

Projectes 
Pot haver-hi 

despeses 
Tots els 
nivells 

Durant el Curs 
22/23 

IMEB Breçol 100 Passacarrers 
Parc de la Ciutadella Poder realitzar NO 3c/4c 

Març		
2023	

IMEB 
CCM del Born 

Agrupacions de 
l’EMMSA Cicle Concerts al Born Poder realitzar 

Pot haver-hi 
despeses 3c/4c 

Durant el Curs 
22/23 

Mixtur / Fabra & Co-
ats Bentocats Projecte Mixtur Participar-hi Transport 

Instruments 
4c/Jov 
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Novembre	
2022 

EMMSA / EAT 
STREET Combos de l’EMMSA Concert a la Sala Eat 

Street 
Seguir 

participant-hi 

A Determinar 
Transport  

d’instruments 
3c/4c 

Durant el Curs 
22/23 

EMMSA / MEMORY 
Sı ́lvia Vila 

Orquestra Simfònica 

Quarta producció de Tea-
tre Musical conjunta entre 

l’Orquestra Simfònica i 
l’Escola de dansa i teatre  

MEMORY 

Seguir amb el 
Projecte 

Transport 
d’instruments 

4c 
jov 

Durant el Curs 
22/23 

EMMSA / MEMORY 
Ensemble flautes de 

bec i guitarres 
Simbiosi 

Segona producció de Tea-
tre Musical conjunta entre 
l’Ensemble Simbiosi i l’Es-

cola de dansa i teatre  
MEMORY 

Seguir amb el 
Projecte 

Transport 
d’instruments 

4c 
jov 

Durant el Curs 
22/23 

EMMSA Sı ́lvia Vila 
Orquestra de Corda 

Soundpaiting 
Activitat per després dels 

Concerts de Primavera 

Poder realitzar  
l’activitat 

Catxet realitzador 
de l’activitat 3c/4c 

Durant el Curs 
22/23 

EMMSA 
Escola/es a determi-

nar 
Alumnes de l'EMMSA 

 Totes aquelles activitats 
que suposin una interrela-

ció i col·laboració entre 
escoles Municipals de l'I-

MEB 

Seguir 
participant-hi 

Pot haver-hi  
despeses 

Tots els ci-
cles 

Durant el Curs 
22/23 

EMMSA / EMME / 
EMM Can Ponsic / 
EMM Nou Barris 

EMM Can Fargues 

Alumnes de Violoncel 
Trobada de Violoncels  

CMMB 
Seguir organitzant 

Lloguer de la Sala 
+ Consergeria 

Tots els ci-
cles 
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Durant el Curs 
22/23 

EMMSA Corals 
Realitzar un Intercanvi 
amb una  altre Coral a  

determinar 
Poder realitzar Despeses  

d’Autocar 
4c/Jov    
Adults 

Durant el Curs 
22/23 

EMM a determinar Bentocats Sortida / Intercanvi  Poder realitzar Despeses  
d’Autocar 

3c/4c 
jov 

Durant el Curs 
22/23 

EMMSA 

Simfònica, Bento-
cats,Ensemble Guitar-
res-Flautes de bec, Cor 

Back Beats de 
l'EMMSA + Agrupaci-

ons      d'Amposta 

Tornada de l'Intercanvi 
del curs 17/18 

Poder realitzar Transport   
d'Instruments 

3c/4c 
jov 

Durant el Curs 
22/23 

EMMSA 

Simfònica, Bento-
cats,Ensemble Guitar-
res-Flautes de bec, Cor 

Back Beats de 
l'EMMSA + Agrupaci-

ons de Terol 

Tornada de l'Intercanvi 
del curs 18/19 Poder realitzar Transport  

d'Instruments 
3c/4c 

jov 

Durant el Curs 
22/23 

EMMSA 

Simfònica, Bento-
cats,Ensemble Guitar-
res-Flautes de bec, Cor 

Back Beats de 
l'EMMSA + Agrupaci-

ons de  
Puigcerdà 

Tornada de l'Intercanvi 
del curs 21/22 Poder realitzar 

Transport  
d'Instruments 

3c/4c 
jov 
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Durant el Curs 
22/23 

 
EMMSA 

IMEB 
 

Orquestra Simfònica 
Banda Bentocats 

Ensemble Simbiosi 
Coral Back Beats 

Intercanvi entre l' EMM 
de Sant Andreu i l'EMM a   

determinar 

Poder realitzar  
l’intercanvi 

Lloguer Autocars 
Allotjament 

3c/4c 
jov 

Durant el Curs 
22/23 

EMMSA amb 
 EM de Catalunya 

Alumnes de Viola 2a Trobada de Violes       
«Voilà 21» 

Seguir 
participant-hi NO 

Tots els ci-
cles 

Durant el Curs 
22/23 

EMMSA amb  
EM de Catalunya 

Alumnes de Trompa Trobada de Trompistes de 
Catalunya 

Seguir 
participant-hi NO 

Tots els ci-
cles 

Durant el Curs 
22/23 

EMMSA amb  
EM de Catalunya 

Alumnes d'Oboè Trobada d'Oboistes 
Seguir 

participant-hi NO 
Tots els ci-

cles 

Durant el Curs 
22/23 

EMMSA 

EMM “Xavier Montsal-
vatge” d'Olot 

Joan Ignasi Ferrer 

Orquestra de Corda 

Intercanvi de l’Orquestra 
de Corda de l’EMMSA amb 

l'EMM d'Olot 

Seguir amb el 
Projecte Lloguer Autocar 3c 

Durant el Curs 
22/23 

EMMSA 

EMM “Xavier Montsal-
vatge” d'Olot 

Joan Ignasi Ferrer 

Orquestra de Corda 

Tornada a Barcelona de 
l’orquestra de l’EMM       

d'Olot 

Seguir amb el 
Projecte Berenar Alumnes 3c 

Durant el Curs 
22/23 

EMMSA 
EMM de Girona 

Joan Ignasi Ferrer 
Orquestra de Corda 

Tornada a Barcelona de 
l’orquestra de  

l’EMM de Girona 

Seguir amb el 
Projecte Berenar Alumnes 3c 

Durant el Curs 
22/23 

CMM de Lleida Alumnes de Fagot de 
l'EMMSA XII Fagotada a Lleida Poder participar-hi NO 

Tots els ci-
cles 
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Maig 
2023 

EMM Blai Net  
de Sant Boi 

Banda Nousvents 
Orquestra de Corda 

DALTABAIX 
Seguir amb el 

Projecte 
NO 3c 

Durant el Curs 
22/23 

Col·laboració Auditori 
Nacional amb EEMM 

de l’IMEB 
Alumnes de l’EMMSA 

Màster Classe / Concert 
Auditori de l’EMMSA 

Participar-hi NO 
Tots els     
cicles 

Març 
2023 
11:00h-
20:00h 

Organització 
del concurs 

Maria Canals/IMEB 

Alumnes de Piano 
Agrupacions de 

l’EMMSA 

El Passeig de Gràcia       
Porta cua 

Piano 4: Passeig de Gràcia, 
35 

Seguir 
participant-hi NO 

Tots els     
cicles 

Març 
2023 
17:00h-
20:00h 

Organització 
del concurs 

Maria Canals/IMEB 

Alumnat de piano de 
l’EMMSA 

Proves eliminatòries dels 
concursants 

Visita a la Primera prova 
eliminatòria 
Petit Palau 

Seguir 
participant-hi NO 

Tots els      
cicles 

Març 
2023 
19:15h 

Organització 
del concurs 

Maria Canals/IMEB 

Alumnat de piano de 
l’EMMSA 

Màster Classe 
Seguir 

participant-hi 
NO 

Tots els     
cicles 

Març 
2023 
20:30h 

Organització 
del concurs 

Maria Canals/IMEB 

Alumnat de piano de 
l’EMMSA 

Concert/Recital a càrrec 
d’un concursant 

Auditori de l’EMMSA 

Seguir 
participant-hi NO 

Tots els     
cicles 

Abril 
2023 
20:30h 

Organització 
del concurs 

Maria Canals/IMEB 

Alumnes de piano de 
l’EMMSA 

Gran Final del Concurs 
Palau de la Música 

Seguir 
participant-hi NO 

Tots els ci-
cles 
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Abril 
2023 

Organització 
del concurs 

Maria Canals/IMEB 
Alumnes de l’EMMSA 

Jurat d’Estudiants 
Palau de la Música 

Seguir 
participant-hi NO 4c 

Abril 
2023 

Organització 
del concurs 

Maria Canals/IMEB 
Alumna de l’EMMSA 

Entrega de Premis 
Saló de Cent 

Seguir 
participant-hi 

NO 4c 

Durant el Curs 
22/23 

ACEM Alumnes de l’EMMSA 
Participació en les pro-

postes de l’ACEM 
Seguir 

participant-hi 
NO Tots 

Juny	
2023 

Proposta de l’IMEB 

EMMSA 
Agrupacions de 

l’EMMSA 

Participació en els Con-
certs programats pel 

SIMFONIC 

Seguir   
participant-hi 

Transport          
d’instruments 

3c/4c 
jov 

Juny 
2023 

Música als Parcs 

EMMSA 
Agrupacions de 

l’EMMSA 

Participació en els con-
certs programats per 

Música als Parcs 

Seguir  
participant-hi 

Transport          
d’instruments 

3c/4c 
jov 

Durant el Curs 
22/23 

EMMSA Alumnes de l’EMMSA Concerts d’Aula 
Seguir 

organitzant NO 2c/3c4c 

Octubre	
2022	

EMMSA Departament de     
Llenguatge Musical 

Classes Obertes  
d'Aula Virtual 

Seguir 
organitzant NO Tots els ci-

cles 

Desembre	
15/12/22 al 
21/12/22 

EMMSA 
Totes les Agrupacions, 
Cambres i Ensembles 

Concerts d’Agrupacions 
en el marc de Concerts de 
 Nadal/Auditori EMMSA i  

Auditori de Can Fabra 

Proposta pedagò-
gica 

Primer Quadrimes-
tre 

Transport 
Instruments 

3c/4c 
jov 
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Desembre 
2022 

EMMSA 
  Alumnes 

Primer cicle 

Música i Moviment 
en famı ́lia 

Auditori de l’EMMSA 
Tres torns: 17:30h – 

18:00h – 18:30h 

Proposta pedagò-
gica 

Primer Quadrimes-
tre 

NO 1c 

Durant el Curs 
22/23 

EMMSA Alumnes d’instrument 
Concert 

 “Joves Instrumentistes” 

Seguir 
organitzant NO 

3c/4c 
jov 

Febrer	
01/02/23 al 
04/02/23 
Tres torns 

EMMSA 
Tots els Alumnes de 

l’EMMSA 

Concerts d’Instrumentis-
tes 

Auditori de l’EMMSA 

Proposta pedagò-
gica 

Primer Quadrimes-
tre 

NO 
2c/3c4c/jo

v 

Març 
2023 

EMMSA 
Alumnes  

“Crèdit Prova” 
Concert de Crèdit Prova Seguir organitzant NO 

3c/4c 
jov 

Durant el Curs 
22/23 

EMMSA 

Escola per determinar 

Ensemble Guitarres i 
Flautes de bec amb   

Escola per determinar 
 

Concerts d’Anada i Tor-
nada Intercanvi 

Seguir realitzant 
Transport   

d’instruments 
4c 
jov 

Abril 
25/04/23 al 
29/04/23 

EMMSA Agrupacions de 
l’EMMSA 

Concerts de Primavera 
Auditori de l’EMMSA 

Proposta 
Pedagògica 

Segon 
Quadrimestre 

Transport          
d’instruments 

3c/4c 
jov 

Abril	
XX/04/23 
11:00h-
15:00h 

EMMSA 
Tots els alumnes i pro-
fessors disponibles de 

l’EMMSA 
Jornada de Portes Obertes 

 
Seguir organitzant NO 

Tots els  
cicles 
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Juny	
13/06/23	al	
17/06/23	
Tres Torns 

EMMSA 
Tots els Alumnes de 

l’EMMSA 

Concerts d’Instrumentis-
tes 

Auditori de l’EMMSA 

Proposta 
pedagògica 

Segon 
Quadrimestre 

NO 
2c/3c4c/ 

Jov 

Durant	el	
Curs	22/23	

EMMSA  
El TIL·LER 

Orquestra de Corda de 
l’EMMSA 

Alumnes de 4t i 5è de 
primària de El Til·ler 

Projecte Cantata 
 

 
Seguir realitzant Despeses de Taxi 3c/4c 

Durant el Curs 
22/23 

EMMSA 

Altres entitats 
Alumnes  i professors 

de l’EMMSA 

L’EMMSA està oberta a 
col·laborar i 

Participar en possibles es-
deveniments o activitats 
que es puguin produir al 
llarg del curs 20/21 que 

no estiguin programades, 
sempre que sigui possible. 

Ser participativa A determinar 
Tots els ci-

cles 

 
TAULA DE RELACIONS 

2.1 Educació en Valors. Solidaritat 

2.2 Obertura de l'escola i retorn a la ciutadania / Col·laboracions en el Districte de Sant Andreu. Actuacions organitzades pel Districte 

2.3 Festes Majors, Mercats i Centres Cívics. Vinculació i espais municipals 

2.4 Socialització de la Música. Inclusió Social. Interacció amb l’Escola de Primària i Secundària 

2.5	Arts	Interdisciplinars 

2.6	Col·laboració	entre	escoles	de	l’IMEB	

2.7 Intercanvis 
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2.8	Col·laboracions	amb	l’Ajuntament	de	Barcelona	

2.9 Concerts Interns / Activitats d’Escola organitzades per l’EMMSA 

2.10 Projectes Comuns 

Possibles	esdeveniments	o	activitats	no	programades	
 
 
 
 
7
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6 Resolució	d’aprovació	de	la	Programació	Ge‐
neral	Anual		

 
Com a directora del centre i, en aplicació del que s’estableix en l’article 10 del Decret 102/2010, 
de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius i la resolució per la qual s’aproven els docu-
ments per a l’organització i gestió dels centres i consultat el Consell escolar del centre, segons 
consta en acta de la sessió en data 27 d’octubre de 2022 
  
  
  
RESOLC: 
1.       Aprovar la programació general anual del curs 2022-2023 
2.       Donar a conèixer el seu contingut a tota la comunitat educativa. Aquest document, sense els 

annexes que contenen informació sensible a la protecció de dades,  també serà publicat a la 
pàgina web del centre.  

 
 
 
 
Barcelona, 27 d’ octubre de 2022 
 
 
 
 
Edurne Vila Alonso  
Directora 
  


