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SESSIONS LECTIVES 
L’Escola garanteix un mínim de 32 sessions de classe d’instrument al llarg del curs. En el cas 
de no arribar a aquesta quantitat per incidències de calendari o del profesor, es recuperaran 
les sessions fins a arribar a restituir-les. 
 
 
 
 
JORNADES VERDES 
Hi ha tres blocs de jornades verdes al llarg del curs, durant les quals s’alteren les classes 
ordinàries per realitzar activitats extraordinàries, audicions de seguiment i exàmens de Grau 
Professional. 
 
JORNADES VERDES · DESEMBRE 
HORARIS ESCOLA DE MÚSICA 
Mantenen els horaris habituals les classes de Sensibilització P5, Llenguatge i Cant coral de 
Nivell Elemental i assignatures de Lliure elecció. 
S'anul·len les classes d'Instrument i les assignatures de pràctica instrumental col·lectiva 
(orquestres, grups de vent, conjunts...) i totes les assignatures de Nivell Mitjà. 
HORARIS CONSERVATORI 
S'anul·len totes les classes de Grau Professional. 
ACTIVITATS ESCOLA DE MÚSICA 
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 2016. Els alumnes convocats a 
les audicions de seguiment no faran la classe de grup si els coincideix en l’horari de l’audició 
de seguiment. 
ACTIVITATS CONSERVATORI 
Proves d’instrument: 
Alumnes de tots els cursos de Grau Professional. 
 
JORNADES VERDES · MAIG 
HORARIS ESCOLA DE MÚSICA 
Es mantenen les classes de Sensibilització P5, Llenguatge i Cant coral de Nivell Elemental i 
les assignatures de lliure elecció. 
Es restituirà la classe d’instrument dels alumnes que faran la prova d’accés al Conservatori el 
juny 2017.  
S'anul·len les classes d'Instrument i les assignatures de pràctica instrumental col·lectiva 
(orquestres, grups de vent, conjunts...) i totes les assignatures de Nivell Mitjà a excepció del 
Llenguatge/Harmonia de Nivell Mitjà. 
HORARIS CONSERVATORI 
S'anul·len totes les classes a excepció del Llenguatge/Harmonia. 
ACTIVITATS ESCOLA DE MÚSICA 
Audicions de Seguiment d’Instrument: 
Tots els alumnes de 4t i 5è de Nivell Elemental. Alumnes de 2n i 3r de Nivell Elemental en 
disposició de mantenir al mòdul lectiu de 45 minuts d’instrument o d’accedir-hi el proper 
curs. Els alumnes convocats a les Audicions de Seguiment no faran la classe de grup si els 
coincideix en l’horari de l’audició. 
ACTIVITATS CONSERVATORI 
Proves d’instrument: 
Alumnes de 6è de Grau Professional. 
 
 
JORNADES VERDES · JUNY 
HORARIS ESCOLA DE MÚSICA I CONSERVATORI 



S’anul·len totes les classes a excepció grups de Llenguatge de Nivell Elemental en horari 
escolar (de 9 a 17h). 
ACTIVITATS 
Audicions de Seguiment d’Instrument: 
Alumnes de 2n i 4t de Nivell Mitjà. Alumnes d’altres cursos de Nivell Mitjà en disposició de 
mantenir el mòdul lectiu de 45 minuts d’instrument o d’accedir-hi el proper curs. 
Proves d’instrument: 
Alumnes de tots els cursos de Grau Professional. 
 
* Les audicions de seguiment de les Aules de la Xarxa emvic segueixen les mateixes dates 
de les jornades verdes de Vic però no es fan les audicions de seguiment dels mateixos 
cursos. Informeu-vos a través del Coordinador de l’Aula.  
 
 
  



INCIDÈNCIES PROFESSORAT 
SOL·LICITUD DE PERMÍS D’ABSÈNCIA 
Es pot sol·licitar un permís d’absència a la Cap d’estudis amb set dies d’antel·lació a través 
de l’espai restringit del web: (Tràmits en línia – Programa Qualitat Professorat). 
Les classes es poden recuperar d’acord amb les famílies acceptades (individuals) un cop 
assegurada la disponibilitat d’aula (recepció), o es poden dur a terme amb un professor 
suplent, titulat superior.  
El professor titular busca el professor suplent, contacta amb les famílies per a la recuperació, 
reserva l’aula per a la recuperació, i deixa el pla de classe preparat pel suplent.  
INCIDÈNCIA PER MALALTIA 
En cas d’incidència imprevista, el professor ho farà saber tan aviat com li sigui possible a 
recepció o secretaria. A partir del segon dia de baixa cal presentar la baixa mèdica.  
A partir d’aquí la Cap d’estudis es cuida de resoldre la suplència o anul·lació de classes 
pertinent.  
 
INCIDÈNCIES ALUMNAT 
Les famílies poden comunicar l’absència prevista de l’alumne a través del mail de 
recepcio@emvic.cat, telègon 037027257, o a través del mail corporatiu del professor.  
Es contactarà amb les famílies en cas de produir-se absències no justificades.  
El professor d’instrument no té l’obligació de recuperar les classes que es produeixin per 
incidències de l’alumnat. 
 
AUDICIONS I CONCERTS 
Com a part essencial de l’activitat lectiva, es recomana que l’alumne participi en un mínim de 
dues audicions públiques al llarg del curs.  
L’AUDICIÓ 
Audició d’alumnes d’instrument.  
Representació de diferents especialitats.  
Participació d’alumnes de diferents edats i nivells.  
Últim dimecres de cada mes a les 20h a la sala Joan Anglada.  
ELS CONCERTS 
Grups corals, grups instrumentals, solistes d’instrument i cant.  
Àmplia representació de les diverses formacions i especialitats de l’escola, edats i nivells.  
Sales Joan Anglada i Joaquim Maideu a les 20h. 
Nadal, Rams, Final de curs. 
Altres concerts amb participacions específiques:  
Santa Cecília: Guanyadors Premi Neus Miralpeix i Anglada, alumnes del Conservatori.  
Graduació: Alumnes que acaben el Grau Professional.  
Comiat: Alumnes que abandonen el centre havent cursat fins a 6è de Nivell Mitjà, 4rt o 5è de 
Grau Professional.  
Puig-Porret: Alumnes integrants d’aquesta Aula.  
Cicle de Joves intèrprets: Alumnes dels últims cursos del Grau Professional, agrupats per 
departaments, principalment que preparen el seu accés al Grau Superior.  
ACTIVITATS DELS DEPARTAMENTS 
El Cap de departament és el responsable de les activitats i concerts generats pel seu 
departament.  
La sala, el dia i l’hora de cadascuna es coordina amb recepció i rep el suport de la Direcció.  
AUDICIONS D’AULA D’INSTRUMENT 
Audicions dels alumnes de l’aula d’un mateix professor.  
La sala, el dia i l’hora de cadascuna es coordina amb recepció.  
El professor confecciona el programa de mà i l’envia a recepció 48 abans per al treball de 
format i impressió.  
 
Responsable: Miquel Casals.  
Inscripció a través de l’espai restringit del web: (Tràmits en línia – Programa Qualitat 
Professorat). 
Set dies abans de l’audició expira el termini per poder inscriure l’alumne. 
El professor d’instrument avisa l’alumne, família i el pianista repertorista. Si el professor no 
hi pot assistir per acompanyar l’alumne, cal delegar aquesta funció al Cap de departament o 
al responsable de l’audició.  
 
 
  



AUDICIONS DE SEGUIMENT 
Jornades verdes. 
Organització per departaments i especialitats segons el curs de Llenguatge musical.  
Sense assistència de públic familiar.  
Organització horària a càrrec del Cap de departament.  
L’alumne interpreta dues peces d’estils diferents d’una durada màxima total de 6 minuts. Els 
departaments tenen autonomia per establir els seus propis requisits.  
Comissió avaluadora formada pels professors d’instrument que hi tinguin alumnes implicats. 
Mínim de tres professors a cada comissió.  
Valoració dels aspectes tècnics i musicals que manifesti l’alumne/a. Queda constància a un 
document oficial del centre a tal efecte. Determina el nivell CBA de l’alumne i condiciona 
l’assignació del mòdul lectiu d’instrument de cara al curs següent.  
El tutor en recull les conclusons i n’informa als pares mitjançant l’informe quadrimestral i/o 
la tutoria.  
 

 DESEMBRE MAIG JUNY 

2NE  Alumnes que volen 
accedir al mòdul 45’  

3NE  
Alumnes que volen 
accedir o mantenir 

mòdul 45’ 
 

4NE  Tots  
5NE  Tots  
6NE Tots   

1NM 

Alumnes que es 
presenten a PA 

 
Alumnes que volen 
accedir o mantenir 

mòdul 45’ 
2NM  Tots 

3NM  
Alumnes que volen 
accedir o mantenir 

mòdul 45’ 
4NM  Tots 

5NM  
Alumnes que volen 
accedir o mantenir 

mòdul 45’ 

6NM  
Alumnes que volen 
accedir o mantenir 

mòdul 45’ 
 
 
 
  



PROVES D’INSTRUMENT 
CALENDARI 
Desembre: Optatiu presentar programa d’instrument per a tots els cursos de Grau 
Professional.  
Maig: Obligatori presentar la resta de programa pels alumnes de 6è de Grau Professional.  
Juny: Obligatori presentar la resta de programa pels alumnes de 1r a 5è de Grau 
Professional.  
El Cap de departament organitza els grups i els horaris. La informació arriba a les famílies a 
través dels tutors. 
 
PROGRAMA 
CANT 
Un estudi o ària antiga, una cançó o lied, una ària d’òpera, dues obres lliures.  
CORDA 
Dos estudis, dos moviments de sonata contrastats, un moviment de concert i de diferent 
estil que la sonata, una obra lliure.  
GUITARRA 
Dos estudis, tres obres de diferents èpoques i estils 
MODERNA 
Dos estudis, una transcripció, un tema amb acompanyament i solo, una obra lliure.  
ORGUE 
Un tiento, un Bach, una sonata, dues obres. 
PERCUSSIÓ 
Quatre estudis (caixa, timbal, bateria/multipercussió, làmines), una obra lliure.  
PIANO 
Dos estudis, un Bach, una sonata sencera, una obra lliure.  
VENT 
Dos estudis, una sonata o concert sencer, dues obres lliures.  
 
COMISSIÓ AVALUADORA 
De 1r a 5è, formada pel Cap de departament i pels professors d’instrument que hi tinguin 
alumnes implicats. Mínim tres professors.  
A 6è, formada pels professors d’instrument que hi tinguin alumnes impicats, el Cap de 
departament i el Director del centre. Mínim tres professors.  
El Cap de departament emplena la documentació oficial i entrega a secretaria.  
 
QUALIFICACIÓ 
La nota del tutor representa un 50% de la nota final. Aquesta nota de curs pot ser amb 
decimals.  
La nota de la prova (mitjana dels membres de la comissió) representa un 50% de la nota 
final Aquesta nota pot ser amb decimals.  
La nota final ha de ser sense decimals tal com marca la legislació vigent.  
Arrodoniments: 
6.50 = 6.  
6.51 = 7. 
 
 
  



REUNIONS D’AVALUACIÓ 
Hi ha tres períodes de reunions d’avaluació de Grau Professional al llarg el curs:  

- A mitjans de gener (avaluació de tots els alumnes de GP, primer quadrimestre). 
- Després de les jornades verdes de maig (avaluació dels alumnes de 6è de GP, segon 

quadrimestre). 
- Un cop acabat el curs (avaluació dels alumnes de 1r a 5è de GP, segon 

quadrimestre). 
El format de l’avaluació de gener pot ser per grups reduïts de tutors i professors de LLM, de 
diferents departaments.  
El format de l’avaluació de final de curs pot ser per cursos.  
 
Altres reunions d’avaluació són:  

- Les que cada departament fa periòdicament, especialment després de les audicions 
de seguiment i exàmens.  

- La de preavaluació per tractar el seguiment dels alumnes dels últims cursos de Grau 
Professional amb intenció d’accedir al Grau Superior.  

- La de 6è de Nivell Elemental per tractar el seguiment dels alumnes interessats en 
preparar l’accés al Grau Professional (també alumnes de Nivell Mitjà en preparació). 

- Altres d’extraordinàries per comissions específiques que es poden programar per 
tractar casos concrets d’alumnes de qualsevol itinerari.  

 
 
 
 
INFORMES D’AVALUACIÓ 
Es fan dos informes d’avaluació per les famílies (gener i juny). 
Els professors de Llenguatge musical de Nivell Elemental també fan informe trimestral per 
les escoles en conveni amb l’emvic, seguint el seu calendari d’informes. 
El Secretari acadèmic fa arribar els informes dels alumnes que cursen ensenyaments al 
Conservatori, als centres de Secundària i Batxillerat pertinents. 
 
Hi ha 3 tipologies d’informe:  
1. Informe d’instrument  
2. Informe de Llenguatge musical (amb puntualitzacions segons NE, GP) 
3. Informe d’altres assignatures 
 
S’elaboren a la plataforma Gwido i tenen una part quantitativa (que permet fer registres 
històrics estadístics de cada apartat) i una part qualitativa descriptiva.  
 
 
 
 
  



ENTREVISTES AMB PARES 
Cada tutor farà un mínim d’una entrevista per curs.  
El tutor és el professor d’instrument o PRIG. Els alumnes que no cursen instrument o PRIG 
tenen adjudicat un tutor, que és el professor de l’assignatura que cursen amb menys nombre 
d’alumnes a classe. Aquesta adjudicació es fa des de la prefectura d’estudis i es comunica al 
claustre abans del període d’entrevistes. També és consultable a Gwido en tot moment.  
Les famílies poden demanar igualment entrevista amb qualsevol professor del centre si ho 
creuen convenient, així com qualsevol professor del centre pot demanar entrevista amb una 
família encara que no en sigui el tutor.  
Per entrevistar-se amb el professor d’instrument les famílies poden utilitzar el mail 
corporatiu nomcognom@emvic.cat 
Per entrevistar-se amb altres professors també poden fer servir el correu corporatiu o 
demanar suport a recepció.  
Per entrevistar-se amb els professors de Llenguatge musical (sobretot de 1r de Nivell 
Elemental) les famílies poden demanar hora directament a recepció.  


