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INFORMES D'AVALUACIÓ 
Podeu consultar els informes d'avaluació corresponents al segon quadrimestre. 

Accediu a INTRANET amb el vostre nom d’usuari i contrasenya. Recordeu que 
per defecte apareix la informació del proper curs. Per a consultar els informes, 
heu de seleccionar el curs 2013-2014. Per accedir a intranet: 

Per defecte és nom+númeroID / númeroID. Per exemple: maria1234 / 1234 
Seleccioneu el curs 2013-2014 al menú de l’esquerra >Informes de l’alumne > 

Informe d’Avaluació > Imprimir 
_____________________________________________________________________ 

HORARIS DEL PROPER CURS 
MOLT IMPORTANT: comproveu els horaris definitius del curs 2014-2015 a 
intranet. Poden haver sofert modificacions! 
_____________________________________________________________________ 

QUOTES  
Les quotes es mantenen respecte al curs passat. Només hi ha un lleuger 

augment de la quota d'Orquestres i Grups de Vent de Nivell Elemental. 
Trobareu les quotes previstes pel proper curs al web de l'emvic.  
_____________________________________________________________________ 

MATRÍCULA 2014-2015 
A partir del 15 de juliol es cobrarà l'import de la matrícula. ATENCIÓ: No es 
tornarà cap import per baixes produïdes després del 15 de juliol. 
_____________________________________________________________________ 

INICI DE CURS 2014-2015 
Per aprovació del Consell Escolar i seguint els màxims de les disposicions que 

estableix el Departament d'Ensenyament, les classes a l'Escola de Música i 
Conservatori de Vic començaran el dilluns 15 de setembre. 
____________________________________________________________________________ 

MATERIAL ESCOLAR 
Consulteu al web de l’emvic el llistat de material que els alumnes de Nivell 
Elemental han de portar el primer dia de classe. ATENCIÓ:  

Alumnes nous (excepte P5): Se'ls repartirà una carpeta emvic que en molts 
casos es deixarà a la classe de Llenguatge per a l'endreça del material. 

Alumnes que accedeixen a Instrument/Taller PRIG: Es repartirà la 
maleta de l’emvic a tots els alumnes que començaran instrument/taller PRIG el 
proper curs. No cal que compreu maleta per portar el material de la classe 

d’instrument/taller PRIG.  
____________________________________________________________________________ 

REUNIONS DE BENVINGUDA 
A principi de curs celebrarem les següents reunions informatives. Les famílies 
convocades rebreu una nota específica. 

 
 

 

Dilluns 8 

Setembre 
20.30h Aula 20 

Reunió de benvinguda  

adreçada als pares i mares de P5 

Dimarts 9 

Setembre 
20.30h 

Sala 3  

Joan 

Anglada 

Reunió de benvinguda adreçada als pares i 

mares de 1r de Nivell Elemental 

Dilluns 15 

Setembre 
20.30h 

Sala 3  

Joan 

Anglada 

Reunió de benvinguda adreçada als pares i 

mares de 2n de Nivell Elemental 



 
____________________________________________________________________________ 

CONFERÈNCIA  

L'educació com a tasca humanitzadora 
a càrrec de Joan Manuel del Pozo 
Dilluns, 1 de setembre de 2014 · 19h · Sala 3 Joan Anglada 
 
Després de les vacances d'estiu esperem retrobar-nos amb una proposta de 

reflexió a l'entorn de la missió humanitzadora de l'educació. Els professors ens 
reunirem el dilluns 1 de setembre a les 7 del vespre per assistir a la 

conferència que ens oferirà el Dr. Joan Manuel del Pozo, professor de Filosofia 
a la Universitat de Girona. 
 

Els pares i mares també hi sereu molt benvinguts. Us hi esperem! 
 

 
 

____________________________________________________________________________ 

Us desitgem unes bones vacances d'estiu i molta Música! 
A partir del dilluns 1 de setembre recuperarem els horaris habituals d'atenció al 
públic. De dilluns a divendres de 10 a 22h i dissabte de 10 a 14h. 
_____________________________________________________________________ 
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