
 

Circular informativa 4         

Gener 2015 

____________________________________________________________________________ 
CINQUENA TEMPORADA DE L'ATLÀNTIDA 

 
 

El proper dijous 15 de gener tindrà lloc la presentació oficial de la nova temporada de 

L'Atlàntida, a les 11h a la Sala Joan Anglada en roda de premsa. La programació 

d'aquest semestre recollirà les propostes musicals que el Centre d'Arts Escèniques 

L'Atlàntida ha dissenyat amb la col·laboració de l'Escola de Música i Conservatori de 

Vic. Música d'aprop i Clàssica jove són els dos cicles de concerts que presentaran les 

propostes musicals protagonitzades per alumnes, exalumnes i professors de l'emvic. 

Des de l'emvic celebrem que es pugui donar continuïtat a aquests projectes que volen 

contribuir a la projecció professional dels joves intèrprets de la música clàssica.  

____________________________________________________________________________ 

DESCOMPTES PER ALS ALUMNES DE L'EMVIC 

Els alumnes de l'emvic poden adquirir la seva entrada pels concerts amb una rebaixa 

del 50%. Els alumnes que disposin de DNI podran comprar la seva entrada a preu 

reduït a través d'internet: www.latlantidavic.cat 

____________________________________________________________________________ 
AUDICIONS DE CAMBRA I COMBO 

Del 19 al 26 de gener els grups de Cambra i Combo que han estat treballant aquest 

primer quadrimestre faran les seves audicions. El 27 de gener els grups de Guitarres 

d'acord també oferiran el concert que tancarà aquest projecte quadrimestral. Els 

grups de cambra i combo del segon quadrimestre començaran les classes a partir del 

dilluns 2 de febrer. Podeu repassar els horaris del segon quadrimestre al web i 

cartellera emvic. 

____________________________________________________________________________ 
CLASSE MAGISTRAL D'ORQUESTRA 

 

 
 

El dimarts 20 de gener tindrà lloc una Classe Magistral d'Orquestra. El violinista i 

director americà Barry Sargent i les orquestres de corda de Grau Professional faran 

una sessió de treball especialment dedicada a l'estil d'interpretació dels períodes 

barroc i clàssic.  

____________________________________________________________________________ 



 

 

TALLER CORAL A LES AULES ASSOCIADES AMB ELISENDA 

CARRASCO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

El divendres, 30 de gener, els alumnes de les Aules Associades vindran a Vic per fer 

una sessió de Cant Coral amb l'Elisenda Carrasco, una de les millors i més 

experimentades directores corals de Catalunya, responsable i col·laboradora habitual 

de programes com Òpera a Secundària o Cantània, de cursos de direcció coral tant a 

Catalunya com a Espanya i Amèrica i actual directora del cor Lieder Càmera. El treball 

es distribuirà en dos grups i servirà també per preparar la Cantata Història de 

Catalunya amb cançons que tindrà lloc a l'abril a l'Atlàntida. Aquesta activitat és 

possible gràcies al suport de l'AMPA de l'emvic. 

____________________________________________________________________ 

SETMANA VERDA 

de dimarts 27 a divendres 30 de gener de 2015 

Aquests dies es modificaran els horaris ordinaris i es programaran tot un seguit 

d’activitats extraordinàries que marcaran el final del primer trimestre i que 

convocaran a una part de l’alumnat. L'organització de les jornades verdes respon a la 

necessitat d'atendre les activitats de seguiment col·legiat. No tots els alumnes seran 

cridats a realitzar una activitat en les jornades verdes però en qualsevol cas, l'emvic 

garanteix la realització de les sessions lectives que determina la legislació vigent. 

L'emvic garanteix un mínim de 32 sessions d'instrument al llarg del curs. Les jornades 

verdes no estan incloses en el còmput d'aquestes 32 sessions lectives.  

 

MODIFICACIÓ DELS HORARIS  

ATENCIÓ: el dilluns 26 de gener es mantindran els horaris habituals 

Del 27 al 30 de gener s’anul·len totes les classes de l'Escola de Música a 

excepció dels grups de Llenguatge de Nivell Elemental i els grups de 

Sensibilització P5 que mantenen els horaris habituals. S’anul·len totes les 

classes del Conservatori. 

 

ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES 

Audicions de Seguiment d'Instrument: tots els alumnes de 6è de Nivell Elemental 

i alumnes de Nivell Mitjà en disposició de fer la prova d'accés 2015. 

Proves d’instrument: tots els alumnes de Grau Professional. 

____________________________________________________________________________ 
ENTREVISTES 

Aquest és un bon moment per fer balanç de la primera part del curs amb els 

professors dels vostres fills. Podeu concertar entrevista directament amb el professor 

d'instrument. Les famílies dels alumnes de 1r de Nivell Elemental podeu demanar 

hora d'entrevista a recepció. 

____________________________________________________________________________ 
INFORMES D'AVALUACIÓ 



A partir del 13 de febrer podreu consultar els informes corresponents al primer 

quadrimestre. Tot seguit us recordem els passos per accedir al vostre espai acadèmic: 

1- Entrar a www.emvic.cat 

2- Clicar Intranet en el menú Espai restringit que trobareu a la dreta 

3- Entrar Usuari: NOM + NÚMERO D’IDENTIFICACIÓ (ID).  Exemple: MARIA9999 

4- Entrar Contrasenya: NÚMERO D’IDENTIFICACIÓ (ID). Exemple: 9999 

5- Clicar Informes de l’alumne en el menú de l’esquerra 

6- Clicar Informe d’avaluació 

7- Clicar Imprimir per visualitzar l’informe 

* El Número d’Identificació (ID) el trobareu en el vostre carnet d’estudiant. 

* Recordeu que cal tenir les GALETES ACTIVADES i el lector de PDF actualitzat.  

* Si teniu cap problema truqueu a secretaria o a recepció 

____________________________________________________________________________ 
AULA D'ADULTS 

L’Aula d’Adults inicia el segon trimestre d’activitat el proper 19 de gener, seguint el 

calendari previst. L’activitat lectiva d’aquest segon trimestre s’allargarà fins el 13 de 

març, o fins el 27 de març per tots aquells que hagin demanat ampliació de clases 

d’instrument, així com pels que participaran a les sesssions de percussió Orff dels dies 

17 i 24 de març, o a la primera audició de l’Aula d’Adults del curs, que tindrà lloc el 

24 de març a les 21h a la sala Joan Anglada.  

____________________________________________________________________________ 
 

 

 

 
____________________________________________________________________________ 
AULA DE MÚSICA TRADICIONAL 

Ja es poden fer, a través del web o presencialment a l’Escola, les inscripcions per a la 

segona edició de l’Aula de Música Tradicional. El període d’inscripció finalitza el 21 de 

gener. Us resumim les principals informacions: 

• Les classes començaran pel febrer i s’allargaran fins a final de curs. 

• Adreçat a tot tipus d’alumnes, amb o sense coneixement musicals previs i de 

qualsevol edat. 

• Oferta instrumental: FLABIOL i TABAL, ACORDIÓ, GRALLA, TAROTA i SAC. 

• Horaris: dissabtes al matí i dimarts (ministrers, tarota i sac). 

• Activitats col·lectives gratuïtes pels alumnes matriculats: COR TRADICIONAL, 

MINISTRERS i dues sessions de DANSA. 

• Preus: entre 80€ i 180€ segons edat i mòdul. Consulteu el tríptic. El curs està 

subvencionat pel Departament de Cultura de la Generalitat. 

• Instruments: L’Escola disposa de gralles i acordions per cedir als alumnes. 

• Reconeixement acadèmic pels alumnes del Conservatori o certificats d’ESO. 

____________________________________________________________________________ 
Escola de Música i Conservatori de Vic 

93 702 72 57 (1) / emvic@emvic.cat / www.emvic.cat 
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