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COMUNICACIÓ 
 
TUTORIA 
El tutor dels alumnes de P5 i 1r de primària és el professor de llenguatge. A partir 
de 2n de primària, i sempre que l’alumne faci instrument, el professor d’instrument 
és qui exerceix de tutor de l’alumne.  
_________________________________________________________________________ 
ENTREVISTES FAMÍLIA-PROFESSOR 
El Pla d'Acció Tutorial estableix un mínim d'una entrevista al llarg del curs. Podeu  
concertar altres entrevistes amb el tutor o amb altres professors, sempre i quan ho 
cregueu convenient. 
 
Alumnes que NO fan instrument: podeu concertar una entrevista amb el tutor 
assignat a partir del gener. Cal que demaneu hora a través de recepció. 
 
Alumnes que fan instrument: us recomanem que mantingueu un mínim d'una 
entrevista per curs amb el professor d'instrument. El professor d'instrument 
contactarà amb les famílies. 
_________________________________________________________________________ 
INFORMES D'AVALUACIÓ 
En acabar cada quadrimestre (a partir del 15 de febrer i a partir del 30 de juny) 
podreu consultar l'informe d'avaluació a gwido. 
_________________________________________________________________________ 
CLASSES D'INSTRUMENT OBERTES 
Previ acord amb el professor d'instrument, els pares podeu assistir a la classe 
d'instrument del vostre fill. Parleu-ne amb el vostre professor. 
_________________________________________________________________________ 
  



REUNIONS INFORMATIVES  
Al llarg del curs programarem reunions informatives per als diferents sectors 
d’alumnat. Rebreu les convocatòries de les reunions que poden ser del vostre 
interès a través del correu electrònic. Les reunions previstes són les següents. 
Podeu consultar el calendari al google calendar de www.emvic.cat 
 
 
Reunió de benvinguda  
adreçada als pares i mares de Sensibilització musical P5 
 
Reunió de benvinguda  
adreçada als pares i mares de 1r de Nivell Elemental  
 
Reunió de benvinguda  
adreçada als pares i mares de 2n de Nivell Elemental  
 
Reunió informativa 
Itineraris després del Nivell Elemental: Grau Professional i Nivell Mitjà 
adreçada als pares i mares de 6è de Nivell Elemental 
 
Reunió informativa 
Orientació als Estudis Superiors de Música 
adreçada als pares, mares i alumnes dels últims cursos del Conservatori 
 
Reunió informativa 
L'accés a instrument 
adreçada als pares i mares de 1r de Nivell Elemental  
i a les famílies dels alumnes de Nivell Elemental sense instrument 
 
Reunió informativa 
adreçada als pares i mares de 4t de Nivell Elemental  
 
Reunió informativa 
adreçada als pares i mares de 5è de Nivell Elemental  
 
Reunions informatives en el marc de les Portes Obertes 
adreçades a tota la comunitat educativa 
 
Reunió informativa 
L'accés al Conservatori 
adreçada als pares i mares dels alumnes que accediran al Conservatori el 
proper curs 
 
Reunions per a confeccionar horaris d'instrument 
alumnes de Moderna i Vent 
 
Reunions per a confeccionar horaris d'instrument 
alumnes de Corda i Guitarra 
 
Reunions per a confeccionar horaris d'instrument 
alumnes de Cant, Orgue, Percussió i Piano 



Un dels elements clau perquè el que avui ens proposem sigui un èxit és que 
nosaltres sapiguem informar i que les famílies sapigueu informar-vos. Per això, en 
aquesta primera circular del curs us proposem alguns punts que us poden ajudar 
en aquest sentit: 
 

                  
 
• AGENDA SETMANAL. Activitats, concerts, reunions, audicions… la rebreu 

setmanalment via email i la trobareu penjada al web i a la cartellera. 
• CIRCULAR INFORMATIVA. Notícies destacades, informacions acadèmiques, 

calendaris, normatives de funcionament… la rebreu mensualment via email i 
la trobareu penjada al web i a la cartellera. 

• WEB. Seguiu l’actualitat de l’escola a través també del web. Trobareu als 
diferents apartats informacions de caràcter acadèmic, formularis, accés a la 
intranet i al moodle, etc. 

• FACEBOOK i TWITTER. Si sou seguidors d’aquestes xarxes podeu seguir-nos 
també i rebreu, a través d’aquests canals, informacions i notícies que us 
poden interessar. 

• NOTES INFORMATIVES. Per a la comunicació més personalitzada rebreu notes 
informatives, emails o sms. 

• EMAIL. És el mitjà principal de comunicació personal entre les famílies i l’escola. 
Assegureu-vos que rebeu el correu correctament. Actualitzeu qualsevol 
canvi a Recepció. És interessant també que els alumnes, a partir de 12 
anys, que ja tinguin una adreça personal la comuniquin a Recepció. 

• SMS. És un mitjà de suport puntual que s’utilitza per reforçar algunes 
comunicacions. Actualitzeu els telèfons per tal de rebre-ho correctament. Els 
alumnes que ja disposin de mòbil també és molt interessant que el 
comuniquin a Recepció. 

• CARTELLERES i TV. Al vestíbul exterior i interior de l’Escola. Trobareu l’Agenda, 
Circulars, Calendaris, Activitats, Classes magistrals, Cursets, Ofertes 
educatives, etc. 

• GOOGLE CALENDAR. Tota l’agenda d’activitats, reunions i el calendari escolar 
està penjat al GOOGLE CALENDAR que hi ha al peu de la pàgina principal del 
web. Podeu desactivar, amb la pestanyeta de la dreta, el calendari intern del 
claustre (color vermell) i deixar el general de l’emvic (color blau). 

• GUIA DE L’ESTUDIANT. Allotjada al web. Tota la informació de caràcter més 
acadèmic: exàmens, convocatòries, normatives de funcionament: 
repertorista, reserva d’aules, etc. 

 
INTRANET. Al web de l'escola hi trobareu l'espai d'intranet amb la informació 
personalitzada: horaris, informes, etc. Per accedir al vostre espai acadèmic:  
Nom usuari: nom de l’alumne número d'expedient  
Contrasenya: número d'expedient 
Si no teniu el vostre número d’expedient demaneu-lo a recepció. 
 
*Si teniu problemes per accedir al vostre espai d’intranet truque-nos i us 
indicarem tots els passos per arribar-hi. Assegureu-vos d’utilitzar un 
navegador Safari, Google chrome o Mozilla i de tenir el lector de pdf 
actualitzat. 
 



_________________________________________________________________________ 
ATENCIÓ AL PÚBLIC 
La Secretaria i la Recepció de l’emvic resten a la vostra disposició per a resoldre 
qualsevol consulta i, si s’escau, us derivaran a l’atenció d’algun professor o membre 
de l’equip directiu.  
 
Adreça electrònica i telèfon de l’emvic: 
emvic@emvic.cat / 93 702 72 57 (extensió 1) 
 
SECRETARIA 
Helena Bosch 

• Situada a Casa Serratosa (antiga Escola de Música) 
• Certificats, expedients, gestions acadèmiques, matrícules, rebuts, 

tramitacions de títols, informes d'avaluació, problemes intranet, baixes, 
modificacions de matrícula, canvis de domiciliacions, modificacions dades 
personals, etc. 

• Horari de 9h a 14h. 
• secretaria@emvic.cat  

 
 
RECEPCIÓ 
Leo Somma, Núria Serrat, Núria García, Arnau Casadevall, Santi Cañari. 
 

• Situada al vestíbul de l’escola de música. 
• Informacions, fotocòpies, concertació d’entrevistes, reserva d’aules d’estudi,  

problemes intranet, lloguer d’instruments, inscripcions i d’activitats 
puntuals, avisos d’incidències,  etc. 

• Horari de 9h a 22h 
• recepcio@emvic.cat  

 
 
Escola de Música i Conservatori de Vic 
93 702 72 57 (1) / emvic@emvic.cat / www.emvic.cat 
 
 
 
 


