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CALENDARI ESCOLAR 2016-2017 [versió 27/10] 
Escola de Música i Conservatori de Vic
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Preparació del curs Inici i final de curs lectiu Jornades Verdes

AVALUACIÓ 
16/11, 11/01, 17-18-19/01, 19/05, 22/06

AUDICIONS DE CAMBRA I CONJUNT 
del 23 al 27 de gener / del 29 de maig al 2 de juny

Festius lliure disposició

REUNIONS INFORMATIVES (consultar llistat) 
PREINSCRIPCIÓ del 25 de març al 7 d’abril 
INSCRIPCIÓ PROVES D’ACCÉS març/abril a determinar 
PREVISIONS D’AULA del 22 al 31 de maig 
RESOLUCIÓ PREINSCRIPCIÓ a partir del 31 de maig 
PREMATRÍCULA de l’1 al 10 de juny 
MATRÍCULA P5 i 1r del 15 al 30 de juny 
RESOLUCIÓ PREMATRÍCULA a partir del 30 de juny 
MATRÍCULA del 3 al 15 de juliol 
INFORMACIÓ ALS PROFESSORS a partir del 7 de juliol 
CONFECCIÓ D’HORARIS del 10 al 15 de juliol 

CLAUSTRE  
07/09, 30/11, 26/04, 12/07

CONSELL ESCOLAR 
04/10, 13/10 (C.Social), 21/02, 10/07

ACTVITATS GENERALS 
Inauguració curs escolar 23 novembre 
Concert de Santa Cecília 24 novembre 
Concert de Nadal 22 desembre 
Portes Obertes 25 març 
Joves intèrprets 27, 28, 29 i 30 març 
Concert Premi Puig-Porret 31 març 
Concert de Rams 07 abril 
Concurs ACCat 6 i 7 maig 
Producció emvic 26 maig 
Comiat i Graduació 15, 16, 19 i 20 juny 
Concurs Premi Puig-Porret 17/ juny 
Concert Final de curs 21/06 

L’AUDICIÓ DE L’EMVIC 
16/11, 14/12, 22/02, 22/03, 26/04, 24/05, 14/06

NORMATIVA SESSIONS LECTIVES 
D’acord amb el Consell Escolar del centre 

s’estableix l’acompliment mínim de: 
 32 sessions Instrument  

30 sessions Llenguatge Nivell Elemental 
Sessions establertes en el calendari per les 

altres assignatures 
Sessions previstes 2016-2017 

Dilluns 13+19 = 32 
Dimarts 12+20 = 32 

Dimecres 13+21 = 34 
Dijous 13+20 = 33 

Divendres 13+21 = 34 
Dissabte 13+21 = 34 

Setmana de Santa Cecília 
del 21 al 26 de novembre 
Cantem el Nadal 
del 12 al 22 de desembre 
Portes Obertes 
del 25 al 31 de març 
Final de curs  
del 14 al 21 de juny 

CONCERTS ORQUESTRA I 
GRUPS DE VENT 
02/12, 13/12, 03/02, 26/05, 
01/06, 04/07 

CANTATES 18/09, 01/04, 09/06 



DIRECTORI PROFESSORAT 
Última actualització: 3 de març de 2017 
 
 
VIC	 
 
Quim Abramo 
Professor de Guitarra eléctrica 
Professor de Guitarres d’acord 
quimabramo@emvic.cat 
 
Dolça Albert 
En excedència 
Coordinadora de Grups de vent 
Professora del programa Si toquem junts, sona millor 
Professora de Saxo 
Professora de Banda 
dolcaalbert@emvic.cat 
 
Ferran Anglí 
Professor d’Oboè 
Professor de Grup de vent 
Professor de Música de cambra 
Director de la Banda emvic - F 
ferranangli@emvic.cat 
 
Natàlia Arroyo 
Professora de Clarinet 
Professora de Conjunt de Clarinets 
Professora de Banda 
nataliaarroyo@emvic.cat 
 
Núria Ayats 
Professora de Violí 
Professora d’Orquestra 
nuriaayats@emvic.cat 
 
Sebastià Bardolet 
Sotsdirector 
Coordinador de les Aules Associades 
Administrador del web i sistemes informàtics 
Coordinador de Comunicació 
Professor de Llenguatge musical i Cant coral 
sebastiabardolet@emvic.cat 
 
Josep Baucells 
Professor d’Anàlisi i entrenament auditiu 
josepbaucells@emvic.cat 
 
Alba Boada 
Professora de Piano 
Professora de Conjunt/Música de Cambra 
Professora de Col·lectiva de piano 
albaboada@emvic.cat  



Coloma Bonnin 
Coordinadora de Música de cambra 
Professora deConjunt/Música de cambra 
Professora de Piano 
Professora de Col·lectiva de piano 
colomabonnin@emvic.cat 
 
Ana Carro 
Professora de Llenguatge musical 
anacarro@emvic.cat 
 
Anna Casadevall 
Professora de Llenguatge musical i Cant coral 
Professora de Cant 
Professora d’Interpretació i escena 
Professora d’Idiomes aplicats al cant 
annacasadevall@emvic.cat 
 
Miquel Casals 
Cap de departamento de Vent 
Coordinador de l’Aula d’Adults 
Professor de Flauta de bec 
Professor de Música de cambra 
Professor de Tallers 
Professor d’Informàtica musical 
miquelcasals@emvic.cat 
 
Marc Casas 
Professor de Percussió 
Professor de PRIG percussions 
Professor de Conjunt 
Professor de Banda 
marccasas@emvic.cat 
 
Montse Catllà 
Directora 
Coordinadora de A l’entorn de… 
Coordinadora de Comunicació 
Coordinadora del programa ISO de qualitat 
Professora de Recerca artística i musical 
direccio@emvic.cat 
 
Oriol Codina 
Coordinador de Grups de vent 
Professor de Clarinet 
Director de la Banda emvic - O 
ferranangli@emvic.cat 
 
Josep M. Cols 
Professor de Piano modern 
Professor d’Improvisació 
Professor d’Acompanyament 
josepmariacols@emvic.cat 
 
 
 
 



Glòria Comallonga 
Professora de Llenguatge musical 
Professora de Preparació per a la prova d’accés 
gloriacomallonga@emvic.cat 
 
Guillem Costa 
Professor de Baix elèctric 
guillemcosta@emvic.cat 
 
Ramon Dordal 
Professor de Guitarra 
Professor de Conjunt 
ramondordal@emvic.cat 
 
Romina Ferrari 
Professora de Llenguatge musical 
Professora de Cant coral 
Professora de Sensibilització 
Professora de Música i moviment 
rominaferrari@emvic.cat 
 
Meritxell Ferrer 
Professora de Fagot 
meritxellferrer@emvic.cat 
 
Ramon Ferrer 
Professor d’Història de la Música 
ramonferrer@emvic.cat 
 
Pepa Fusté 
En excedència 
Professora de Fagot 
pepafuste@emvic.cat 
 
Fran Gamallo 
Cap de departamento de Guitarra 
Professor de Guitarra 
Professor de Música de cambra 
Professor de Guitarres d’acord 
frangamallo@emvic.cat 
 
Marià Gràcia 
Cap de departamento de Llenguatge musical del Grau Professional 
Professor de Llenguatge musical 
Professor d’Harmonia 
Professor d’Introducció a la composició 
Professor de Formes musicals 
mariagracia@emvic.cat 
 
Tomàs González 
Professor de Violí 
Professor d’Educació corporal 
tomasgonzalez@emvic.cat 
 
 
 
 



Gudi 
Cap de departament de Música moderna 
Professor de Cant modern 
Professor de Llenguatge musical modern 
Professor de Repertori pop 
Professor de Combo 
joangodayol@emvic.cat 
 
Javier Gutiérrez 
Pianista repertorista 
javiergutierrez@emvic.cat 
 
Victòria Katsyuba 
Pianista repertorista 
Professora de Música de cambra 
victoriakatsyuba@emvic.cat 
 
Jordi M. Macaya 
Professor de Viola 
Professor d’Orquestra 
Professor del projecte Si toquem junts, sona millor! 
jordimacaya@emvic.cat 
 
Jordi Matas 
Secretari acadèmic 
Coordinador del concurs ACCAT 2017 
Coordinador de l’Aula de Música Puig-Porret 
jordimatas@emvic.cat 
 
Franco Molinari 
Coordinador d’Activitats externes 
Professor de Contrabaix 
Professor de Música de cambra 
Professor d’Acompanyament 
francomolinari@emvic.cat 
 
Isabel Moreno 
Professora de Flauta travessera 
isabelmoreno@emvic.cat 
 
Modest Moreno 
Professor de Llenguatge musical 
Professor de Grans obres de la historia de la música 
Professor d’Orgue 
modestmoreno@emvic.cat 
 
Judit Muñoz 
Professora de Llenguatge musical 
juditmunoz@emvic.cat 
 
Daniel Oliu 
Cap de departament de Corda 
Coordinador d’Orquestres 
Professor del projecte Corda 
Professor de Violoncel 
danieloliu@emvic.cat 
 



Miquel Oliu 
Professor de Piano 
Professor de Col·lectiva de piano 
Professor d’Acompanyament 
miqueloliu@emvic.cat 
 
Paco Palasí 
Professor de Trombó 
pacopalasi@emvic.cat 
 
M. Mercè Pladelasala 
Professora de Llenguatge musical 
Professora de Preparació per a la prova d’accés 
mmercepladelasala@emvic.cat 
 
Guillem Plana 
Professor de Guitarra elèctrica 
guillemplana@emvic.cat 
 
Elisa Planagumà 
Professora de Cant coral 
eplanag3@xtec.cat 
 
Toni Pola 
Professor de Saxo 
Professor de Conjunt 
tonipola@emvic.cat 
 
Vicenç Prunés 
Professor de Música de cambra 
vicensprunes@emvic.cat 
 
Eli Pujol 
Cap d’estudis 
Coordinadora de l’Aula de Musicoteràpia 
Coordinadora de l’Aula iMúsica/+Música 
Coordinadora del programa Si toquem junts, sona millor! 
Professora de PRIG piano 
Musicoterapeuta 
Professora del programa coNEIX la música 
capdestudis@emvic.cat 
elipujol@emvic.cat 
 
Cati Reus 
Professora de Violí 
Professora del projecte Corda 
catireus@emvic.cat 
 
Joan Ribé 
Cap de departament de Piano 
Professor de Piano 
Professor d’Acompanyament 
Professor de Col·lectiva de piano 
joanribe@emvic.cat 
 
Anna Roca 
Professora de Violí 



Professora de Música de cambra 
annaroca@emvic.cat 
 
Humbert Rovira 
Coordinador de l’Orquestra de Cambra de Vic 
Professor de Violí 
humbertrovira@emvic.cat 
 
Joan Rubinat 
Professor de Piano 
Professor de Literatura pianística 
joanrubinat@emvic.cat 
 
Lali Rubinat 
Cap de departamento de Llenguatge musical del Nivell Elemental 
Professora de Llenguatge musical i Cant coral 
Professora de Sensibilització P5 
Professora de Preparació per a la prova d’accés 
eulaliarubinat@emvic.cat 
 
Pep Solà 
Professor de Bateria 
Professor d’Acompanyament 
pepsola@emvic.cat 
 
Susanne Spendlin 
Professora de Violoncel 
Professora del projecte Corda 
susannespendlin@emvic.cat 
 
Quim Térmens 
Professor de Violí 
Professor d’Orquestra 
quimtermens@emvic.cat 
 
Manel Valls 
Professor de Trompeta 
Professor de Banda 
manelvalls@emvic.cat 
 
Pau Valls 
Professor de Trompa 
Professor de Música de cambra 
pauvalls@emvic.cat 
 
Guillem Vernis 
Professor de Saxo modern 
Professor de Llenguatge musical i Harmonia moderna 
Professor de Laboratori de vent 
Professor d’Improvisació 
Professor del programa Si toquem junts, sona millor! 
guillemvernis@emvic.cat 
 
Marc Vernis 
Professor de Piano modern 
Professor de Llenguatge musical i Harmonia moderna 
Professor de Combo 



Director de la Jazzband 
marcvernis@emvic.cat 
 
Mª Àngels Vila 
Professora de Piano 
Pianista repertorista 
Professora de Tallers 
Professora de Col·lectiva de piano 
angelsvila@emvic.cat  
 
 
ALTRES AULES I SERVEIS - VIC 
 
Escola de Música i Conservatori de Vic (General) 
emvic@emvic.cat 
 
Recepció 
Leo Somma, Nuri Serrat, Arnau Casadevall, Santi Cañari 
recepcio@emvic.cat 
 
Recepció 
Núria García 
nuriagarcia@emvic.cat 
 
Secretaria 
Helena Bosch 
secretaria@emvic.cat 
 
Consell Escolar 
consellescolar@emvic.cat 
 
AMPA 
Mercè Casals, Presidenta 
ampa@emvic.cat 
 
Associació d’Antics alumnes 
Mercè Voltas, Presidenta 
anticsalumnes@emvic.cat 
 
Aula de Música Puig-Porret 
aulademusicapuigporret@emvic.cat 
 
Aula de Musicoteràpia 
Eli Pujol, Coordinadora 
aulademusicoterapia@emvic.cat 
 
  



AULES XARXA EMVIC 
 
 
AULA DE MÚSICA D’ARBÚCIES 
 
Joan Carles Aguerri 
Professor de Bateria 
joancarlesaguerri@emvic.cat 
 
Rosa Badenas 
Coordinadora de l’Aula 
Professora de Piano 
Professora de Llenguatge musical 
rosabadenas@emvic.cat 
 
Fina Bonet 
Professora de Violí 
finabonet@emvic.cat 
 
Anna Crusat 
Professra de Flauta travessera 
Professora de Llenguatge musical 
annacrusat@emvic.cat 
 
Toni Miralpeix 
Professor de Cant coral 
Professor de Piano 
tonimiralpeix@emvic.cat 
 
Ramon Pastor 
Professor de Guitarra eléctrica 
Professor de Combo 
ramonpastor@emvic.cat 
 
Marta Sánchez 
Professora de Guitarra 
Professora de Llenguatge musical 
martasanchez@emvic.cat 
 
Xavier Torrent 
Professor de Saxo 
Professor de Clarinet 
xaviertorrent@emvic.cat 
 
Dolors Vidal 
Professora de Violoncel 
dolorsvidal@emvic.cat 
 
 
 
  



AULA DE MÚSICA DE CALLDETENES 
 
Coloma Bertran 
Professora de Violí 
colomabertran@emvic.cat 
 
Ramon Dordal 
Professor de Guitarra 
ramondordal@emvic.cat 
 
Guillem Vernis 
Coordinador de l’Aula de Música de Calldetenes 
Professor de Sensibilització 
Professor de Saxo 
Professor de Llenguatge muusical 
guillemvernis@emvic.cat 
 
Judit Muñoz 
Professora de Cant coral 
juditmunoz@emvic.cat 
 
Marc Vernis 
Professor de Piano modern 
marcvernis@emvic.cat 
 
M. José Aguilera 
Professora de Guitarra 
mjoseaguilera@emvic.cat 
 
 
AULA DE MÚSICA DE FOLGUEROLES 
 
Anna Roca 
Professora de Violí 
annaroca@emvic.cat 
 
Ana Carro 
Coordinadora de l’Aula de Música de Folgueroles 
Professora de Piano 
anacarro@emvic.cat 
 
Ramon Dordal 
Professor de Guitarra 
ramondordal@emvic.cat 
 
Marcel·lí Druguet 
Professor de Flauta travessera 
Professor de Sensibilització 
Professor de Llenguatge musical 
marcelidruguet@emvic.cat 
 
Mònica Toll 
Professora de Llenguatge musical i Cant coral 
monicatoll@emvic.cat 
 
 
 



AULA DE MÚSICA DE SANT HILARI 
 
Joan Carles Aguerri 
Professor de Bateria 
joancarlesaguerri@emvic.cat 
 
Fina Bonet 
Professora de Violí 
finabonet@emvic.cat 
 
Anna Crusat 
Professra de Flauta travessera 
annacrusat@emvic.cat 
 
Toni Miralpeix 
Professor de Cant coral 
tonimiralpeix@emvic.cat 
 
Ramon Pastor 
Professor de Guitarra eléctrica 
Professor de Combo 
ramonpastor@emvic.cat 
 
Xavier Torrent 
Professor de Saxo 
Professor de Clarinet 
xaviertorrent@emvic.cat 
 
Dolors Vidal 
Professora de Violoncel 
dolorsvidal@emvic.cat 
 
 
 
 
 
AULA DE MÚSICA DE VILADRAU 
 
Jordi Cañón 
Professor de Piano 
Jordicanon@emvic.cat 
 
Mar Sánchez 
Professor de Guitarra 
marsanchez@emvicc.cat 
 
Marta Guilaniu 
Coordinadora de l’Aula de Música de Viladrau 
Professora de Sensibilització 
Professora de Llenguatge musical i Cant coral 
martaguilaniu@emvic.cat 
 
 
 
 
 
 



AULA DE MÚSICA DE SANT JULIÀ DE VILATORTA 
 
Pau Albert 
Coordinador de l’Aula de Sant Julià de Vilatorta 
Professora de Llenguatge musical 
Professora de Cant coral 
Flauta 
paualbert@emvic.cat 
 
Coloma Bertran 
Professora de Violí 
colomabertran@emvic.cat 
 
Ramon Dordal 
Professor de Guitarra 
ramondordal@emvic.cat 
 
Marcel·lí Druguet 
Professor de Flauta travessera 
Professor de Llenguatge musical 
Professor de Sensibilització 
marcelidruguet@emvic.cat 
 
Enric Puigdesens 
Professor de Llenguatge musical 
enricpuigdesens@emvic.cat 
 
Eli Pujol 
Professora de Piano 
elipujol@emvic.cat 
 
Gemma Solà 
Professora de Piano 
Pianista repertorista 
gemmasola@emvic.cat 
 
Manel Valls 
Professor de Trompeta 
manelvalls@emvic.cat 
 
 
  



ESCOLA DE MÚSICA DE TONA 
 
Pau Albert 
Directora de l’Escola de Música de Tona 
Professora de Flauta travessera 
paualbert@emvic.cat 
 
Fina Bonet 
Professora de Violí 
finabonet@emvic.cat 
 
Marcel·lí Druguet 
Professor de Saxo 
Professor de Tallers d’instrument 
Professor de Llenguatge musical 
marcellidruguet@emvic.cat 
 
David Gómez 
Professor de Piano 
Professor de Llenguatge musical 
Professor de Cant coral 
davidgomez@emvic.cat 
 
Jordi Matas 
Professor de Piano 
jordimatas@emvic.cat 
 
Gemma Solà 
Professora de Piano 
Professora de Llenguatge musical 
gemmasola@emvic.cat 
 
Guillem Plana 
Professor de Guitarra elèctrica 
Professor de Guitarra 
guillemplana@emvic.cat 
 
Mar Sánchez 
Professora de Guitarra 
marsanchez@emvic.cat 
 
Pep Solà  
Professor de Bateria 
pepsola@emvic.cat 
 
Manel Valls 
Professor de Trompeta 
Professor de Conjunt instrumental 
manelvalls@emvic.cat 
 
 
 



  
GUIA DE L’ESTUDIANT 
 

NORMATIVA ACADÈMICA 
 
 
 

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.  
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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 
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PREUS I SERVEIS 
QUOTES 
Tal com ja us vàrem indicar en el moment de formalitzar la matrícula, podeu 
consultar les quotes del curs al web de l’emvic. Us recordem que en concepte de 
material escolar (fotocòpies, fulls pentagramats, carpetes, maletes…) es cobrarà 
una quota anual de 10€ que es fraccionarà en dos pagaments (desembre i abril). El 
material que es distribuirà és diferent segons el curs que realitzi l’alumne. La quota 
inclou una aportació per fer ús de les sales de concert de L’Atlàntida. Els dossiers 
que s’entregaran als alumnes de Llenguatge musical de 3r, 5è i 6è de Nivell 
Elemental i als alumnes de Grau Professional representen un cost afegit entre 10 i 
27€.  
_________________________________________________________________________ 
MALETA PELS ALUMNES QUE COMENCEN INSTRUMENT O PRIG 
Tots els alumnes que aquest curs comencen Instrument o PRIG podran disposar de 
la maleta de l'emvic que els servirà per a portar les partitures i els materials de la 
classe d'instrument. La recollida de la maleta es farà a recepció. En aquests 
moments s'han esgotat les existències d'aquest material. Es farà arribar un email a 
les famílies per a informar-vos de la disponibilitat de les maletes. 
_________________________________________________________________________ 
BANC D’INSTRUMENTS 
Un cop hagueu rebut les indicacions del professor d’instrument, totes les famílies 
que feu ús del Banc d’Instruments podeu passar per recepció a signar el compromís 
de préstec. A recepció us informaran de les condicions de préstec. Aquestes són les 
quotes anuals en concepte de lloguer d’instrument: 
Violí, viola, guitarra i guitarra elèctrica: 32€ 
Fagot, oboè i saxo: 52€  
Tots els altres instruments: 42€ 
S’abona a través del rebut bancari. 
__________________________________________________________________________ 
COMPRA-VENDA D'INSTRUMENTS 
A la pestanya de Serveis del web de l'escola hi trobareu un banc de compra-venda 
d'instruments que gestiona l'AMPA de l'emvic.  
_________________________________________________________________________ 
CARNET D’ESTUDIANT DE L’EMVIC 
Podeu descarregar-vos el carnet de l’emvic a través del web www.emvic.cat 
(Apartat carnet emvic). Cal el segell de l’escola que us faran a recepció perquè sigui 
vàlid. 
_________________________________________________________________________ 
DESCOMPTES A L’ATLÀNTIDA 
Us recordem que tots els alumnes de l’emvic tenen un 50% de descompte en la 
major part d'espectacles musicals de L’Atlàntida. Només cal que s’identifiquin amb 
el carnet. Per comprar a través de la pàgina web de L’Atlàntida, cal indicar el DNI 
de l’alumne. En cas de no tenir DNI, cal adquirir les entrades a taquilles. 
_________________________________________________________________________ 
 
RESERVA D'AULES 



Els alumnes podran reservar aules d'estudi a recepció. També ho podran fer per via 
telefònica. Es prega la màxima antel·lació possible en la reserva d'aules. Us 
recordem que l'ús de les aules es preveu per a l'estudi musical i pràctica de 
l'instrument. Per a la realització d'altres treballs, l'alumnat disposa de wifi, taules i 
cadires a l'espai i50, a la plana -2. 
_________________________________________________________________________ 
PÀRQUING  
Us facilitem la informació sobre les condicions que ofereix el pàrquing de L’Atlàntida 
a les famílies dels alumnes inscrits a l’emvic. 
Producte: targeta recarregable de 100, 200 i 300 usos d’una hora cadascun. 
Tarifa: una hora equival a un ús i cada ús val 0,20€ 
En el moment de fer la targeta nova, s'ha de d'entregar una fiança de 10€ 
Característiques: flexibilitat horària, també es pot utilitzar en horaris de cap de 
setmana i festius, la targeta d’usos es carrega en els caixers del mateix 
aparcament.  
Atenció al públic: dilluns i dimarts d'11 a 13h i de 16.30 a 20h i de dimecres a 
divendres de 16.30 a 20h 
Contacte: 93 889 24 71 (en horari d'atenció al públic) · 606 17 76 43 (urgències)  
 



 

 
 
 
1. ÀREA D’INSTRUMENTS D’ORQUESTRA 
 Especialitats de vent fusta, vent metall: clarinet, fagot, flauta travessera, oboè, trompa, trompeta, trombó, tuba 
 Excepte saxofon i percussió. 

 
 

ASSIGNATURES Curs 1r 
hores/set 

Curs 2n 
hores/set 

Curs 3r 
hores/set 

Curs 4t 
hores/set 

Curs 5è 
hores/set 

Curs 6è 
hores/set 

Total h/set 
6 cursos 

Hores 
totals 

C
om

un
es

 Instrument de l'especialitat 1 1 1 1 1 1 6 180 

Llenguatge musical 2 2 2 2 - - 8 240 

Harmonia clàssica - - - - 2 2 4 120 

D
’e

sp
ec

ia
lit

at
 

Música de cambra - - - 1 1 1 3 90 

Orquestra - - - - 30’ 30’ 1 30 

Banda 1 2 2 2 2 2 10 300 

O
pt

a
t.

 Optatives del titular 
0.5 0.5 1 1 2 2 

7 210 
(15h) (15h) (30h) (30h) (60h) (60h) 

Hores totals 4h 30’ 5h 30’ 6h 7h 8h 8h 39 1.170 
 
 



 

 
 
 

 
 
 
1. ÀREA D’INSTRUMENTS D’ORQUESTRA  
Saxofon i percussió 
 
 

ASSIGNATURES Curs 1r 
hores/set 

Curs 2n 
hores/set 

Curs 3r 
hores/set 

Curs 4t 
hores/set 

Curs 5è 
hores/set 

Curs 6è 
hores/set 

Total h/set 
6 cursos 

Hores 
totals 

C
om

un
es

 Instrument de l'especialitat 1 1 1 1 1 1 6 180 

Llenguatge musical 2 2 2 2 - - 8 240 

Harmonia clàssica - - - - 2 2 4 120 

D
’e

sp
ec

ia
lit

at
 Música de cambra. - - - - 1 1 2 60 

Orquestra - - - - 30’ 30’ 1 30 

Banda 1 1 1 1 1 1 6 180 

Conjunt 1 1 1 1 30’ 30’ 5 150 

 Optatives del titular 
0.5 0.5 1 1 2 2 

7 210 
(15h) (15h) (30h) (30h) (60h) (60h) 

Hores totals 5h 30’ 5h 30’ 6h 6h 8h 8h 39 1.170 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
1. ÀREA D’INSTRUMENTS D’ORQUESTRA 
Especialitats de corda: violí, viola, violoncel, contrabaix 
 
 

ASSIGNATURES Curs 1r 
hores/set 

Curs 2n 
hores/set 

Curs 3r 
hores/set 

Curs 4t 
hores/set 

Curs 5è 
hores/set 

Curs 6è 
hores/set 

Total h/set 
6 cursos 

Hores 
totals 

C
om

un
es

 
 

Instrument de l'especialitat 1 1 1 1 1 1 6 180 

Llenguatge musical 2 2 2 2 - - 8 240 

Harmonia clàssica - - - - 2 2 4 120 

D
’e

sp
ec

i
al

it
at

 
 

Música de cambra - - - 1 1 1 3 90 

Orquestra 1h 45’ 1h 45’ 1h 45’ 1h 45’ 2 2 11 330 

 Optatives del titular 
0.5 0.5 1 1 2 2 7 210 

(15h) (15h) (30h) (30h) (60h) (60h)   
Hores totals 5h 15’ 5h 15’ 5h 45’ 6h 45’ 8h 8h 39 1.170 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
2. ÀREA D’INSTRUMENTS POLIFÒNICS 
Guitarra, piano, orgue 
 
 

ASSIGNATURES 
Curs 1r 
hores/set 

Curs 2n 
hores/set 

Curs 3r 
hores/set 

Curs 4t 
hores/set 

Curs 5è 
hores/set 

Curs 6è 
hores/set 

Total 
h/set 6 
cursos 

Hores 
totals 

C
om

un
es

 Instrument de l'especialitat 1 1 1 1 1 1 6 180 

Llenguatge musical 2 2 2 2 - - 8 240 

Harmonia clàssica - - - - 2 2 4 120 

D
’li

ta
t 

Música de cambra - - 1 1 1 1 4 120 

Conjunt 1 1 - 1 
(Literatura P) - - 3 90 

Cor 1 1 1 - - - 3 90 

Acompanyament - - - - 1 1 2 60 

 

Optatives del titular 0.5 0.5 1 
(E.Corporal) 1 2 2 7 210 

(15h) (15h) (30h) (30h) (60h) (60h)   
Hores totals 5h 30’ 5h 30’ 6h 6h 7h 7h 37 1.110 

 
  



 

2. ÀREA D’INSTRUMENTS POLIFÒNICS 
Guitarra 
 
 

ASSIGNATURES 
Curs 1r 
hores/set 

Curs 2n 
hores/set 

Curs 3r 
hores/set 

Curs 4t 
hores/set 

Curs 5è 
hores/set 

Curs 6è 
hores/set 

Total 
h/set 6 
cursos 

Hores 
totals 

C
om

un
es

 Instrument de l'especialitat 1 1 1 1 1 1 6 180 

Llenguatge musical 2 2 2 2 - - 8 240 

Harmonia clàssica - - - - 2 2 4 120 

D
’e

s 

Música de cambra - - - 1 1 1 3 90 

Conjunt 1 1 1 1 - - 4 120 

Cor 1 1 1 - - - 3 90 

Acompanyament - - - - 1 1 2 60 

 Optatives del titular 0.5 0.5 1 1 2 2 7 210 
(15h) (15h) (30h) (30h) (60h) (60h)   

Hores totals 5h 30’ 5h 30’ 6h 6h 7h 7h 37 1.110 
 
  



 

 
 
 
3. ÀREA D’INSTRUMENTS DE MÚSICA MODERNA I JAZZ. Baix elèctric i guitarra elèctrica 
    ÀREA D’INSTRUMENTS DE MÚSICA ANTIGA. Flauta de bec 
 
 

ASSIGNATURES 
Curs 1r 
hores/set 

Curs 2n 
hores/set 

Curs 3r 
hores/set 

Curs 4t 
hores/set 

Curs 5è 
hores/set 

Curs 6è 
hores/set 

Total 
h/set 6 
cursos 

Hores 
totals 

C
om

un
es

 Instrument de l'especialitat 1 1 1 1 1 1 6 180 

Llenguatge musical 2 2 2 2 - - 8 240 

Harmonia clàssica o 
moderna** - - - - 2 2 4 120 

D
’e

sp
ec

ia
l

it
at

 

Música de cambra/Combo - - 1 1 1 1 4 120 

Conjunt 1 1 1 1 1 1 6 180 

Cor 1 1 - - - - 2 60 

 Optatives del titular 0.5 0.5 1 1 2 2 7 210 
(15h) (15h) (30h) (30h) (60h) (60h)   

Hores totals 5h 30’ 5h 30’ 6h 6h 7h 7h 37 1.110 
 

** Per l’alumnat de l’àrea de músa moderna i jazz. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
4. ESPECIALITAT DE CANT 
 

ASSIGNATURES 
Curs 1r 
hores/set 

Curs 2n 
hores/set 

Curs 3r 
hores/set 

Curs 4t 
hores/set 

Curs 5è 
hores/set 

Curs 6è 
hores/set 

Total 
h/set 6 
cursos 

Hores 
totals 

C
om

un
es

 Instrument de l'especialitat 1 1 1 1 1 1 6 180 

Llenguatge musical 2 2 2 2 - - 8 240 

Harmonia clàssica - - - - 2 2 4 120 

D
’e

sp
ec

ia
lit

at
 

Idiomes aplicats al cant - 1 1 1 1 1 5 150 

Música de cambra - - - - 1 1 2 60 
Conjunt - - 1 1 0.5 0.5 3 90 
Cor 1 1 - - - - 2 60 
Interpretació i escena - - 1.25 1.25 1.25 1.25 5 150 

 Optatives del titular 0.5 0.5 1 1 2.5 2.5 8 240 
(15h) (15h) (30h) (30h) (75h) (75h)   

Hores totals 4.5h 5.5h       7.25h 7.25h 9.25h 9.25h 43 1.290 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
DESCRIPCIÓ ASSIGNATURES OPTATIVES DEL GRAU 
PROFESSIONAL I TALLERS DE SECUNDÀRIA-POSTOBLIGATORI 
Versió 4 - Última actualització: 1 de març de 2016 
!
!
CANT CORAL 

COR DEL CONSERVATORI – SEBASTIÀ BARDOLET 
C1-TOQ 
CURSOS: 1r, 2n i 3r 
Algun alumne de 1r pot ser derivat a l’Escola Coral dels dimecres de 17:30 a 18:30, criteri del 
professor de l’assignatura.  
ESTRUCTURA: 1 hora setmanal. Possibilitat d'assignatura quadrimestral. 
PERFIL D’ALUMNAT: El treball col·lectiu, la disciplina i l’autonomia dins del grup, la comprensió 
sensorial de l’harmonia i de la forma musicals, el coneixement pràctic d’èpoques i estils, la 
tècnica i el domini de la pròpia veu com el mitjà més autèntic i bell de l'expressió musical i 
sobretot la vivència de la música que els nois i noies poden compartir a partir del cant coral i 
totes les activitats que genera, haurien de convertir el Cant Coral en una disciplina fonamental 
de la seva formació per aconseguir desenvolupar una profunda cultura musical al nostre 
entorn. 
QUÈ ES TREBALLA?  Repertori a tres i quatre veus mixtes o iguals depenent del grup. Es 
treballa per programes i projectes quadrimestrals.  Activitats, concerts, intercanvis, 
col·laboracions. 
COR DE NOIS DEL CONSERVATORI, TALLER DE POLIFONIES TRADICONALS – 
SEBASTIÀ BARDOLET 
C3-TOQ 
CURSOS: 3r, 4rt, 5è i 6è. 
ESTRUCTURA: 1 hora setmanal. Possibilitat d'assignatura quadrimestral. Dissabte al matí. 
PERFIL D’ALUMNAT: Només nois. 
QUÈ ES TREBALLA? Repertori de polifonies tradicionals catalanes i mediterrànies. Pedals, 
bordons i acords. Harmonia intuïtiva i sonoritat. 
COR DE NOIES – SEBASTIÀ BARDOLET 
C2-TOQ 
CURSOS: 3r, 4rt, 5è i 6è. 
ESTRUCTURA: 1 hora setmanal. Possibilitat d'assignatura quadrimestral. Dissabte al matí. 
PERFIL D’ALUMNAT: Només noies. 
QUÈ ES TREBALLA? Repertori a dues, tres i quatre veus  iguals. Treball per programes i 
projectes quadrimestrals. Activitats, concerts, intercanvis, col·laboracions. 
COR DE REPERTORI POP – GUDI 
C4-TOQ 
CURSOS: 1r, 2n, 3r, 4rt, 5è, 6è. Més recomanable a partir de 3r. 
ESTRUCTURA: Repertori organitzat per quadrimestres. Es pot cursar un quadrimestre o tot el 
curs. 
PERFIL D’ALUMNAT:  
QUÈ ES TREBALLA? Treball de Cant coral a través d’un repertori de cançons de música “pop” i 
“rock”. Fraseig i ritmes típics d’aquesta música, cantant a dues o més veus, amb 
l’acompanyament de piano, guitarra o alguna formació instrumental petita. Interpretació 
correcta dels diferents estils, manera adequada de cantar en grup, posant atenció al que fan 
les companyes que canten la mateixa veu i a les que canten les altres veus, així com també a 
qüestions com les dinàmiques, el tempo etc. 

 



MÚSICA I NOVES TECNOLOGIES 
INFORMÀTICA MUSICAL – MIQUEL CASALS 
A2-TO 
CURSOS: 1r, 2n, 3r, 4rt. Més recomanable a partir de 3r. 
ESTRUCTURA: 1 hora setmanal. És necessari cursar els dos quadrimestres, ja que el que es 
treballa té continuïtat: Transcripció i Edició de partitures (1Q), Gravació i Creació (2Q). No es 
recomana fer l’assignatura més d’un curs. Màxim 6 alumnes. 
QUÈ ES TREBALLA? Transcripció, edició de partitures i gravació. Maneig de diferents programes 
informàtics. Amb la transcripció es pot fer un bon treball auditiu així com aprendre-ho a 
escriure a una partitura. Programes: Finale i el MuseScore. Treball de la informàtica musical 
com una eina complementària bàsica i fonamental en els temps actuals. Treball creatiu al 
procés de gravació: inventar, escriure i gravar. Programa: Samplitude. 
 

 
EDUCACIÓ CORPORAL 

EDUCACIÓ CORPORAL – TOMÀS GONZÁLEZ 
A1-TO 
CURSOS: 3r, 4rt, 5è, 6è 
ESTRUCTURA: 1 hora setmanal, encara que s’acaba de determinar en funció del nombre 
d’alumnes. És necessari fer l’assignatura durant tot el curs i es recomana fer-ne durant dos 
cursos. Màxim 6 alumnes. 
QUÈ ES TREBALLA? La presa de consciència per tal de desenvolupar hàbits correctes per a 
l’execució musical. Adquisició de la pràctica de l’entrenament corporal en la disciplina diària de 
l’instrument. Reflexió sobre les posicions, el moviment, el comportament i la conducta. 
Conèixer, acceptar i valorar el propi cos estimulant la seguretat i la confiança en benefici dels 
resultats en l’estudi i en l’actuació. 
 
 
LLENGUATGE MUSICAL I TEORIA 

LLENGUATGE MUSICAL NM – GLÒRIA COMALLONGA I SEBASTIÀ BARDOLET 
B14-T 
CURSOS: 1r i 2n de NM. 
PERFIL D’ALUMNAT: Alumnes que han culminat els cursos de Llenguatge de Nivell Elemental, 
que volen fer un manteniment i assentament d’aquest nivell assolit al Llenguatge de Nivell 
Elemental.  
Els alumnes que vulguin accedir a primer de conservatori i ja estiguin estudiant ESO, poden 
combinar aquesta assignatura amb la de Preparació per a la prova d’accés.  
LLENGUATGE MUSICAL MODERN – GUILLEM VERNIS 
B12-T 
CURSOS: 1r, 2n, 3r, 4rt 
PERFIL D’ALUMNAT: Alumnes amb interès per la música moderna que toquen instruments 
moderns. 
QUÈ ES TREBALLA? Pràctica i estudi del llenguatge musical específic de la música moderna. 
Improvisació, treball de polirítmies, lectura i interpretació de baixos xifrats i acords. 
HARMONIA MODERNA – MARC VERNIS 
B13-T 
CURSOS: 1r, 2n, 3r, 4rt, 5è, 6è* 
PERFIL DELS ALUMNES: Alumnes que volen tenir un apropament al món de l’harmonia moderna. 
QUÈ ES TREBALLA? Es treballa des d’una òptica molt pràctica a través de la composició, anàlisi 
de partitures i anàlisi auditiu, i l’aplicació de tot el que es treballa a l’instrument. 
A 6è* curs es passa a estudiar arranjaments (família d’instruments, difernts tècniques...). 
 
  



CULTURA MUSICAL 
HISTÒRIA DE LA MÚSICA – MODEST MORENO B1-TO 
CURSOS: 5è (obligada) 
ESTRUCTURA: 1 hora setmanal 
QUÈ ES TREBALLA? Els antecedents de la música occidental - L’edat Medieval - l’Ars Antiqua i 
l’Ars Nova - El renaixement - El barroc (instruments, interpretació de les obres) - El Clacissisme 
- Romanticisme i nacionalisme. Les grans èpoques de la Història de la Música - Els grans autors 
- Audicions – Biografies. 
FORMES MUSICALS I ANÀLISI – MARIÀ GRÀCIA B2-O 
CURSOS: 6è (obligada) 
ESTRUCTURA: 1 hora setmanal presencial durant tot el curs amb suport d’aula virtual. 
PERFIL D’ALUMNAT: Alumnes amb l’assignatura d’Harmonia aprovada. Alumnes amb interès per 
finalitzar el GP i també els que volen ampliar la seva cultura musical. D’aquí el caràcter 
d’optativa obligatòria. 
QUÈ ES TREBALLA? Juga una paper culminant en el currículum de GP, sintetitzant i unificant en 
una sola disciplina tots els coneixements apresos al llarg de tots els cursos i ofereix a l’estudiant 
una nova lectura molt més enriquida i consistent de la seva vivència musical. Anàlisi d’exemples 
de la literatura musical de diferents èpoques i estils (àudios, partitures i vídeos). Aplicació del 
coneixement adquirit a casos pràctics d’interpretació amb el propi instrument. 
Conceptualitzar i comprendre la manera com cada època i compositor han organitzat els sons al 
llarg d’una obra musical per tal de donar-los sentit i conferir-los poder comunicatiu. Cada estil i 
cada llenguatge compositiu han desenvolupat a partir uns recursos formals ben concrets per 
satisfer les seves necessitats estètiques. Poder-ne conèixer les seves lleis i els seus mecanismes 
ens permet endinsar-nos en l’essència de cada obra i entendre quins elements musicals hi 
contribueixen de manera efectiva. 
Concepte de forma musical i les seves principals manifestacions històriques. Desenvolupament 
dels recursos tècnics necessaris per a la seva anàlisi. Es posa especial èmfasi en la vessant 
aplicada de l’anàlisi formal en la interpretació instrumental i la seva contribució a la comprensió 
de l’estil. 
AVALUACIÓ: Contínua, amb proves quadrimestrals. 
GRANS OBRES DE LA HISTÒRIA DE LA MÚSICA -  MODEST MORENO D1-TOQ 
CURSOS: 3r, 4rt, 5è, 6è 
HORARI: Dimecres a les 20h 
ESTRUCTURA: 1 hora setmanal. Recomanat anar-hi 15 sessions (1Q). Valor 30’. Obert a la 
ciutat i gratuït. 
QUÈ ES TREBALLA? Audicions comentades de les grans obres del repertori de la història de la 
música, especialmentt en els terrenys simfònic, oratori i òpera. Aproximació als grans intèrprets, 
directors i formacions del S.XX. 
CRÈDIT D’ACTIVITATS I CONCERTS (CAC) – SEBASTIÀ BARDOLET, coordinació D2-OQ 
CURSOS: 1r, 2n, 3r, 4rt, 5è, 6è. 
ESTRUCTURA: En revisió, tot i que seguirà responent a un horari flexible. PERFIL D’ALUMNAT: 
Permet alliberar càrrega lectiva i al mateix temps fomenta la participació de l'alumne en les 
activitats musicals del seu entorn. 
DESCRIPCIÓ: 
Encara per concretar alguns aspectes, pot constar d’assistència a concerts, classes magistrals, 
elaboració de materials per a “A l’entorn de...”, per a la revista “Pren nota”, compatible amb 
cursos intensius de l’Aula iMúsica. 
La figura del tutor és important per a l’assessorament de les activitats més adequades per a 
cada alumne. A final de curs cal presentar una memòria a través del Moodle. 
RECERCA ARTÍSTICA I MUSICAL – MONTSE CATLLÀ B14-T 
CURSOS: 1r, 2n. 
ESTRUCTURA: Una hora setmanal presencial.  
DESCRIPCIÓ: 
Recerca artística i musical proposa una nova manera d'apropar-se a la cultura musical. Alumnes 
i professor es constitueixen com a grup de treball a l'entorn de centres d'interès que s'aniran 
desenvolupant en un procés d'aprenentatge cooperatiu. A partir d’una concepció oberta i flexible 
de la programació, s'estableix, com a principal objectiu, el descobriment de la pròpia motivació 
vers les formes d’expressió artística. 
Recerca procura el desenvolupament de la creativitat, la participació activa, l'esperit crític, el 
sentit d'interrogació, la capacitat de síntesi, entre d'altres valors que conflueixen en una visió 
integral de la cultura humana: música, art, literatura, societat, història… en un tot que anirà 
prenent sentit gràcies a l'aportació de tots els membres del grup de treball. Ben lluny d'una 
exposició teòrica, Recerca planteja una aproximació pràctica i signiticativa al fet artístic. L’ús de 
les noves tecnologies, el trencament dels espais convencinals de l’aula, el treball per projectes i 
el foment d'una visió humanística seran elements determinants d'una concepció educativa que 
busca la connexió emotiva en el procés d'aprenentatge. 
 



PREPARACIÓ ACCÉS A SUPERIOR 
ANÀLISI MUSICAL I ENTRENAMENT AUDITIU PER AL GS – JOSEP BAUCELLS 
B3-O 
CURSOS: 6è 
ESTRUCTURA: 2 hores setmanals, durant el segon quadrimestre (15 sessions) 
PERFIL D’ALUMNAT: Alumnes decidits a presentar-se a les proves d’accés al Grau Superior. 
QUÈ ES TREBALLA? Pràctica de les tipologies d'exercicis de la part teòrica de la prova d'accés al Grau 
Superior de Música, especialment anàlisi auditiu, anàlisi de partitura, dictats melòdics, rítmics i polifònics.  
INTRODUCCIÓ A LA COMPOSICIÓ I A LA INSTRUMENTACIÓ  - MARIÀ GRÀCIA 
B5-O 
CURSOS: 5è, 6è 
ESTRUCTURA: 1 hora presencial cada dues setmanes durant tot el curs amb suport d’aula virtual. Entre 
classe i classe cal realitzar petits treballs compositius. (30’) 
PERFIL D’ALUMNAT: Nivell de LLM de 4GP aprovat. Estudiants que, a més d’una formació instrumental, volen 
introduir-se en el terreny de l’escriptura musical. Indispensable per a aquells alumnes amb interès per 
accedir a la modalitat de Composició o Direcció del grau superior. Molt aconsellable per a aquells  alumnes 
que vulguin accedir a la modalitat de Pedagogia Musical del grau superior. Igualment, pot resultar atractiva i 
de molt profit per aquells estudiants amb una sòlida formació instrumental que desitgin ampliar els seus 
coneixements i cultura musicals i poder explorar la creativitat musical a través de la composició d’obres 
pròpies o de l’arranjament d’obres ja existents per a diversos conjunts instrumentals. 
QUÈ ES TREBALLA: Aprofundiment teòric i pràctic de les principals tècniques de composició i instrumentació i 
aplicació a l’escriptura de petits treballs propis amb especial atenció a la introducció al contrapunt. Els 
treballs escrits s’interpreten en audicions per alumnes, professors o conjunts instrumentals del propi 
Conservatori. Encàrrecs, assignatura transversal de l’Escola de Música i Conservatori. 
AVALUACIÓ: Contínua, amb proves quadrimestrals i composició de petites obres. 
 



PRÀCTICA INSTRUMENTAL 
IMPROVISACIÓ - GUILLEM VERNIS i PEP COLS 
A4-TOQ-B 
A4-TOQ-A 
CURSOS: 1r, 2n, 3r (Guillem Vernis); 4rt, 5è, 6è (Pep Cols). S’agrupen als alumnes per nivell per 
davant de la família instrumental. 
ESTRUCTURA: 1 hora setmanal durant tot el curs o durant un quadrimestre (hauria de ser el 
primer). Encara que es recomana fer el curs sencer. Màxim 6 alumnes. 
PERFIL D’ALUMNAT: Alumnes que tinguin interès en entendre el llenguatge de la improvisació. 
Instruments de corda, flauta travessera, clarinet... 
QUÈ ES TREBALLA? Des d’un punt de vista teòric i pràctic. Situació històrica i reconeixement dels  
diferents estils, desenvolupament de la creativitat, treball amb  l’instrument des d’una perspectiva 
rítmica, melòdica i harmònica. Improvisació sobre estructures de blues i estructures harmòniques 
simples, desenvolupament de la creativitat i la capacitat de modificar melodies, extensió rítmica, 
línies del baix, control harmònic. Treball d’extensió rítmica. Tot a través d’audició, anàlisi, 
transcripció i pràctica en grup. Treball de diferents estils: jazz, improvisació a partir del repertori 
de l’alumne, resolució de passatges... Músiques del món i improvisació lliure (4rt, 5è, 6è). 
AVALUACIÓ: Inicial (valoració del punt partida de cada alumne), contínua (valoració de l’activitat 
setmanal) i sumativa (exercicis de transcripció, variació, conducció de veus, creació i composició 
instantània). 
GUITARRES D’ACORD – FRAN GAMALLO i QUIM ABRAMO 
B6-TOQ 
CURSOS: 1r, 2n, 3r, 4rt, 5è, 6è. Alumnes de NM amb recomanació del tutor. També hi ha 
l’Ensamble d’Acord amb alumnes de 5è i 6è de NE. 
ESTRUCTURA: 1 hora setmanal. Només durant el primer quadrimestre. Cal tenir els grups tancats 
abans de començar el curs per tal de treballar els arranjaments. 
PERFIL D’ALUMNAT: Alumnes de guitarra i guitarra elèctrica dels cursos esmentats. S’inclouen 
alumnes d’altres instruments que aporten globalitat al projecte i riquesa tímbrica als grups. Els 
instruments que presenten més dificultats són l’orgue i el piano, per un excés d’instruments 
harmònics i per dificultats logístiques. 
QUÈ ES TREBALLA? No confondre amb guitarra d’acompanyament!! Interpretació d’un repertori 
heterogeni que fuig dels estàndards del repertori de cambra i combo. Per aquest motiu s’escriuen 
els arranjaments específics per cada conjunt que es forma. Degut a aquesta personalització, és 
molt important tenir les llistes d’alumnes interessants a final de curs, per poder iniciar el curs amb 
els arranjaments fets. 
PIANO PER A NO PIANISTES – MARC VERNIS 
A6-TO 
CURSOS: 3r, 4rt, 5è, 6è 
ESTRUCTURA: Classes de grup de 5 alumnes. 45 minuts setmanals durant tot el curs. Sense 
possibilitat de cursar només un quadrimestre. Grups segons el nivell específic d’aquesta 
assignatura. 
PERFIL D’ALUMNAT: Alumnes que volen apropar-se al piano de manera inicial. 
QUÈ ES TREBALLA? Adquisició de recursos bàsics per tocar el piano. Continguts de la classe 
d’Harmonia aplicats al piano. Interpretació, lectura amb 2 claus, aspectes d’acompanyament: 
encadenaments harmònics, enllaços de veus... 
MÚSICA ANTIGA – MIQUEL CASALS 
A2-TOQ 
CURSOS: 3r, 4rt, 5è, 6è 
ESTRUCTURA: 1 hora cada 15 dies durant tot el curs (valor 30’). 
PERFIL D’ALUMNAT: Alumnes interessats en aprofundir en les pràctiques musicals anteriors al 
Romanticisme, especialment les dels períodes Renaixentista i Barroc. Assignatura molt 
recomanada alumnes de flauta de bec. 
QUÈ ES TREBALLA? El temari és obert i variat i es pot adaptar als interessos del grup. Assignatura 
de pràctica instrumental (treball amb l’instrument) encara que també es fan altres tipus 
d’activitats: audicions, etc. Possibilitat de vincular a un grup de cambra específic. La música 
antiga: períodes, estètiques, estils i ubicació del repertori. Les fonts: tractats, partitures, fonts 
literàries i iconogràfiques. Pràctica d’ornamentació i improvisació: Edat mitjana, renaixement i 
barroc. La música antiga en l’actualitat: cursos, concerts, material imprès, enregistraments, la 
xarxa d’internet.. Els instruments antics: història i evolució. Possibilitat de treballar alguna 
experiència amb el clavicèmbal. La interpretació de la música antiga amb instruments moderns, 
adaptació i criteris. Audició i comparació crítica d’enregistraments. Música en directe. Visites 
comentades a arxius, museus i altres institucions. Confecció i interpretació d’un petit repertori 
segons els criteris estilístics i estètics apresos. 



ORQUESTRA DE CAMBRA DE VIC 
D3-OQ 
CURSOS: 5è, 6è 
ESTRUCTURA: Treball per programes i sobre calendari. 
PERFIL D’ALUMNAT: Adreçat especialment als alumnes de corda de final de Grau Professional. 
QUÈ ES TREBALLA? Experiència del gran repertori d’Orquestra de Cambra. Col·laboracions amb 
solistes professionals i cors. Concert dins de la programació de L’Atlàntida. 
ESTADES ORQUESTRALS – DIVERSOS PROFESSORS 
D5-OQ 
Està previst un canvi d’enfocament del projecte per aquest estiu 2016.  
INSTRUMENT/CANT COMPLEMENTARI – PROFESSORS D’INSTRUMENT 
Z1-O 
CURSOS: 3r, 4rt, 5è, 6è. Tenen preferència els alumnes de cursos més alts. Entre dos alumnes del 
mateix curs tindrà preferència aquell que tingui les qualificacions més altes en l’instrument 
principal i en cas d’igualtat es compararà la resta del currículum. També s’oferiran places 
d’algunes especialitats a 1r i a 2n. 
ESTRUCTURA: La permanència dependrà de la disponibilitat de places però sobretot de l’informe 
de la Junta d’Avaluació. En algunes especialitats les classes es faran en grup. Quota de 36€ 
mensuals. 
PERFIL D’ALUMNAT: Alumnes amb interès per conèixer un altre instrument i que tenen prou ben 
resolta la dedicació a la resta d’assignatures que cursen. Alumnes que necessiten iniciar-se en un 
segon instrument per tal de superar proves d’accés al Grau Superior. Pot comportar activitats 
complementàries com ara participació en agrupacions de l’Escola. 
INTRODUCCIÓ A LA MÚSICA DE CAMBRA/COMBO – DIVERSOS PROFESSORS. 
Coordinació COLOMA BONNÍN i GUDI 
A5-TO 
CURSOS: 1r, 2n, 3r 
ESTRUCTURA: Grups amb estabilitat quadrimestral. Classes de 45 minuts cada setmana. 
PERFIL D’ALUMNAT: Alumnes que tenen l’aval del seu tutor per beneficiar-se molt positivament de 
l’experiència de la Música se Cambra durant els primers cursos de Grau Professional, malgrat deixi 
de ser obligatori per les especialitats fins a 3r o 4rt. 
PIANO A QUATRE MANS – DIVERSOS PROFESSORS. Coordinació COLOMA BONNÍN 
Z2-TQ 
CURSOS: 1r, 2n, 3r, 4rt, 5è, 6è. 
ESTRUCTURA: Grups amb estabilitat quadrimestral. Classes de 45 minuts cada setmana. 
PERFIL D’ALUMNAT: Alumnes de piano amb interès per treballar amb un company pianista i 
conèixer l’extens repertori de música de cambra per a piano a quatre mans. 
JAZZBAND – MARC VERNIS 
B8-TO 
CURSOS*: 1r, 2n, 3r, 4rt, 5è, 6è. Convé el contacte directe entre en Marc Vernis i el tutor 
d’instrument. 
ESTRUCTURA: 75 minuts setmanals durant tot el curs.  
PERFIL D’ALUMNAT: Dirigida a tots aquells alumnes que volen tenir una aproximació al món del 
Jazz a través d’una banda de gran format. Molt recomanable i interessant pels alumnes del 
departament de vent, fusta o metall. 
QUÈ ES TREBALLA? Diferents estils a partir de la sonoritat que proposa la formació de Big Band. 
Treball en grup, concerts, gravacions. 
Formació: 2 saxo alt, 2 saxo tenor, 1 saxo baríton, 4 trompetes, 4 trombons, 1 baix elèctric o 
contrabaix, 1 bateria, 1 teclat o piano, 1 guitarra, clarinets, flautes travesseres.  
MINISTRERS DEL PONT DE QUERALT – JORDI MARIA MACAYA 
A3-TO 
CURSOS: 1r, 2n, 3r, 4rt, 5è, 6è. Obert també a alumnes de NM i a instrumentistes externs. 
ESTRUCTURA: Classes de grup. Dimarts al vespre. Una hora setmanal. 
PERFIL D’ALUMNAT: Alumnes de qualsevol instrument clàssic o tradicional (flabiol, tamborí, sac de 
gemecs, tarota, gralla) interessats en la música tradicional. D’alumnes de piano hi pot haver una 
plaça per grup. 
QUÈ ES TREBALLA? Apropament a la música i als gèneres tradicionals, aprofundiment en la 
interpretació i en el coneixement de la cultura musical popular autòctona. Xerrades sobre els 
diferents instruments, formacions i aspectes específics d’investigació en la música popular. 



LABORATORI DE VENT – GUILLEM VERNIS 
B7-TO 
CURSOS: 1r i 2n (També alguns cursos de NE). 
ESTRUCTURA: Classe setmanal de 45 minuts. 
PERFIL D’ALUMNAT: Alumnes que volen tocar a la Jazzband o a la Banda Emvic. Pas previ. 
QUÈ ES TREBALLA? Diferents aspectes de la música a través de la pròpia experimentació, amb el 
joc com a element principal. Repertori de peces curtes fàcils de recordar i amb harmonia molt 
intuïtiva. Treball en equip, tocar en secció, memorització de melodies, contra-melodies i línies de 
baix, extensió rítmica, afinació, solos de blues simple, naturalitat escènica. Aprenentatge a través 
de l’escolta i la imitació. Escriptura del que es toca. 
ORQUESTRA – Professors del Departament de Corda 
C6-T 
CURSOS: Tots els cursos tant de Segundària com de Grau Professional. 
PERFIL D’ALUMNAT: Alumnes de corda del Conservatori i de NM. 
ESTRUCTURA: Una mitjana de dues hores setmanals intensives, a concretar segons el curs i 
l’organització.  
QUÈ ES TREBALLA? Treball d’orquestra de cambra amb parcials, grups i petits conjunts, música de 
cambra, activitats i concerts. 
GRUP DE VENT GPA – FERRAN ANGLÍ 
B9-TO-GPA 
CURSOS: Preferentment alumnes de 4t, 5è i 6è de Grau Professional, però excepcionalment poden 
participar també alumnes de 1r, 2n o 3r de GP sempre que el tutor  de l’alumne i director del 
conjunt ho creguin convenient i estigui justificat pel tipus d’orquestració del repertori escollit. 
ESTRUCTURA: 1 hora i mitja setmanal durant tot el curs acadèmic. 
PERFIL D’ALUMNAT: Alumnes de vent que vulguin aprofundir en la interpretació en conjunt 
instrumental de vent fusta i/o metall i conèixer tots els instruments de la família dels vents. 
QUÈ ES TREBALLA? Repertori de conjunt de vent de totes les èpoques i estils. Afinació respecte als 
altres instruments. Desenvolupar sonoritats, timbres, colors dels diferents instruments. 
Interpretar amb o sense director. L’escolta. Interpretació estilística. Pulsació de conjunt. Dinàmica 
d’assaig. Despertar l’esprit crític. Desenvolupar la tècnica i expressió musical. Aprendre a estudiar 
en grup. Expressió corporal /gestual. Respiració al servei de la interpretació. Aprendre a 
comunicar-se amb els companys/es. 
AVALUACIÓ: Contínua a més d’una audició/concert cada trimestre. 
BANDA EMVIC – FERRAN ANGLÍ i ORIOL CODINA 
C5-TO 
CURSOS: Des de 6è de NE fins a 6è de Grau Professional i Secundària i Postobligatori. 
Una banda de 6è NE a 3r de GP/NM i una altra de 4rt a 6è de GP/NM. També faran algun projecte 
conjunt. 
ESTRUCTURA: Assajos d’una hora i mitja setmanal tot el curs acadèmic, combinant tutti amb 
parcials. 
PERFIL D´ALUMNAT: Alumnes de totes les especialitats de vent i percussió que vulguin conèixer i 
aprofundir en la interpretació dins una formació gran de Banda. 
QUÈ ES TREBALLA? Tocar en grup col·lectiu de grans dimensions, on hi ha diferents cordes 
d´instruments. Endinsar-se en una obra. Afinar l’instrument en una formació gran. Interpretar una 
obra conjuntament amb un col·lectiu on hi ha diferents famílies d´instruments. Aprendre a 
nterpretar els diferents rols que pot tenir cada instrument dins d´una formació gran. Aprendre a 
afinar el propi instrument en relació als altres. Aprendre a escoltar i interpretar dins d´una 
pulsació conjunta. Escoltar i estar atent al director. Interpretar el llenguatge gestual del director. 
Tenir un comportament adequat. 
Dinàmica d’assaig. 
AVALUACIÓ: Contínua, a més de concerts trimestrals i activitats extraescolars. 
CONJUNT DE SAXOS – TONI POLA 
A8-TO 
CURSOS: Tots els cursos de GP i NM. 
ESTRUCTURA: Una hora setmanal durant tot el curs acadèmic. 
PERFIL D’ALUMNAT: Alumnes que vulguin aprofundir en el coneixement de tots els instruments de 
la família dels saxos. Interactuar amb els companys/es de la mateixa especialitat. 
QUÈ ES TREBALLA? Repertori per aquesta formació de tots els estils i èpoques. Afinació respecte 
als altres saxos. Desenvolupar sonoritats, timbres, colors dels diferents instruments. Aprendre a 
tocar amb o sense director. L’escolta. Interpretació estilística. Pulsació de conjunt. Dinàmica 
d’assaig. Despertar l’esperit crític. Desenvolupar la tècnica i expressió musical. Aprendre a 
estudiar en grup. Expressió corporal i gestual. Respiració al servei de la interpretació. Aprendre a 
comunicar-se amb els companys/es. 
AVALUACIÓ: Contínua, a més d’audicions i/o concerts cada trimestre. 



CONJUNT DE CLARINETS – NATÀLIA ARROYO 
A7-TO 
CURSOS: Des de 1r fins a 6è de GP/NM. 
ESTRUCTURA: Una hora setmanal durant tot el curs però també es pot fer un sol quadrimestre. 
PERFIL D’ALUMNAT: Alumnes de clarinet que vulguin aprofundir en el coneixement de tots els 
instruments de  la família dels clarinets i de la música de cambra entre ells. Interactuar amb altres 
companys de la mateixa especialitat però no necessàriament del mateix nivell. 
QUÈ ES TREBALLA? Repertori per a aquesta formació de tots els estils i èpoques. Afinació respecte 
als altres clarinets. Pulsació de conjunt. Escolta dels companys/es de grup. Ànalisi i Interpretació 
de les obres en grup. Aprendre a interpretar sense/ o amb  director. Despertar l’esprit crític. 
Desenvolupar la tècnica i l´expressió musical. Desenvolupar l’expressió sonora de conjunt amb els 
diferents timbres i colors. Aprendre la dinàmica d’assaig. Aprendre a estudiar en grup. Aprendre a 
comunicar-se amb els companys/es. Expressió corporal i/o  gestual. Respiració al servei de la 
interpretació. 
AVALUACIÓ: Contínua amb una audició i/o concert al trimestre. 
CONJUNT DE METALLS – PAU VALLS 
A11-TO 
CURSOS: 1r, 2n, 3r, 4rt, 5è, 6è. 
ESTRUCTURA: 1 hora setmanal durant tot el curs, amb possibilitat de treballar-hi un sol 
quadrimestre, degut a l’estructura quadrimestral del repertori. 
PERFIL D’ALUMNAT: La formació ideal per aquest conjunt de metalls l’integren cinc instruments de 
vent metall i la seva formació més habitual és de dues trompetes, una trompa, un trombó i 
una tuba. Però aquesta formació és podrà adaptar una mica a les necessitats dels instrumentistes 
interessats. Podem substituir la trompa per una tercera trompeta o bé podem canviar la tuba per 
un bombardí, etc. El perfil de l’alumnat pot ser molt heterogeni, ja que el repertori que podem 
treballar és força extens. 
QUÈ ES TREBALLA? Habitualment es pot abastar des de música del Renaixement i de l'escola 
veneciana, passant pel Barroc i fins al jazz i la música contemporània, es nodreix tant 
de transcripcions com de composicions originals. Però el fet que tots els instruments siguin només 
de vent metall, li dóna aquest so característic de “Quintet de metall”. La idea d’aquest tipus de 
formació és fàcilment adaptable també a Nivell Elemental. 
CONJUNT DE FLAUTES DE BEC – MIQUEL CASALS 
A9-T 
CURSOS: 1r, 2n, 3r, 4rt, 5è, 6è 
ESTRUCTURA: 1 hora setmanal durant tot el curs, amb possibilitat de treballar-hi un sol 
quadrimestre, degut a l’estructura quadrimestral del repertori. 
QUÈ ES TREBALLA? Els conjunts de flauta de bec de Nivell Elemental i de 
Secundària/Postobligatori, són una oportunitat per a interpretar música en conjunt i perfeccionar-
se com a instrumentista, tot aprofundit en l’extens repertori propi de la família d’aquest 
instrument que abasta un ampli ventall de formes, èpoques i estils. 
CONJUNT DE GUITARRES – RAMON DORDAL 
A10-T 
CURSOS: 1r, 2n, 3r, 4rt, 5è, 6è 
ESTRUCTURA: 1 hora setmanal durant tot el curs, amb possibilitat de treballar-hi un sol 
quadrimestre. 
QUÈ ES TREBALLA? Oportunitat pels alumnes de guitarra de Secundària de tocar en una agrupació 
guitarrística nombrosa, conèixer el repertori específic que existeix per aquest tipus de formació i 
també arranjaments d’altres obres. Treball d’afinació, escolta, gest de director. 
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Conservatori 
OPTATIVES DE GRAU PROFESSIONAL 
CURS 2016-2017 
Versió 4 - 21092016 
 
A partir de les indicacions del tutor, els alumnes poden escollir entre les següents optatives.  
 

Curs Valor 
curric. 

 

1r GP 15h Escollir una optativa amb valor curricular de 30’ (Una optativa d’una hora durant un 
quadrimestre, o una optativa de mitja hora durant tot el curs). 2n GP 15h 

3r GP 30h 

Especialitat de piano: Optativa obligada d’Educació corporal amb valor de 60’. No cal escollir 
cap altra optativa. 
Altres especialitats: Escollir optativa/es amb valor curricular de 60’: Una optativa d’una hora 
durant tot el curs, o dues optatives de mitja hora (una per cada quadrimestre). 

4t GP 30h Escollir optativa/es amb valor curricular de 60’: Una optativa d’una hora durant tot el curs, o 
dues optatives de mitja hora (una per cada quadrimestre). 

5è GP 60h 
Optativa obligada d’Història de la Música amb valor de 60’. Cal escollir optativa/es amb valor 
curricular de 60’ més: Una optativa d’una hora durant tot el curs, o dues optatives de mitja 
hora (una per cada quadrimestre). 

6è GP 60h 
Optativa obligada de Formes Musicals i Anàlisi amb valor de 60’. Cal escollir optativa/es amb 
valor curricular de 60 més’: Una optativa d’una hora durant tot el curs, o dues optatives de 
mitja hora (una per cada quadrimestre). 

 
Les assignatures estan subjectes a disponibilitat de places i al cobriment del mínim de places establert. Se’n 
poden fer més de les que estableix el currículum de Grau Professional sempre que hi hagi places disponibles. 
S’ofereixen com a optatives algunes assignatures que són obligatòries en determinades especialitats.  
Horaris en revisió. Els definitius es publicaran l’1 de juny. 
 

 

 

 

Estat Valor 
15h 

Valor 
30h CANT CORAL Professor Dia Horari Cursos 

TANCA
T X X Cor del conservatori Sebastià Bardolet Div 17.30-18.30 1r-2n-3r 

OBERT X X Cor de noies del 
conservatori Sebastià Bardolet Dis 12.15-13.15 

(NOU!) 3r-4t-5è-6è 

OBERT X X Cor de nois del conservatori  
-  polifonies mediterrànies Sebastià Bardolet Dis 11.15-12.15 

(NOU!) 4t-5è-6è 

OBERT X X Cor de repertori pop Gudi Dij 20.00-21.00 3r-4t-5è-6è 

Estat Valor 
15h 

Valor 
30h EDUCACIÓ CORPORAL Professor Dia Horari Curs 

TANCA
T  X Educació Corporal  Tomàs González Dill 

Dij 

19.30-21.00 
18.00-19.30 
(NOU!) 

3r-4t-5è-6è 

Estat Valor 
15h 

Valor 
30h 

MÚSICA I NOVES 
TECNOLOGIES Professor Dia Horari Curs 

OBERT  X Informàtica musical – 
transcripció i arranjaments Miquel Casals Dill 18.30-19.15 

(NOU!) 3r-4t 
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Estat Valor 
15h 

Valor 
30h CULTURA MUSICAL Professor Dia Horari   Curs 

TANCA
T  X Història de la música Ramon Ferrer Dill 19.30-20.30 

(NOU!) 5è 

TANCA
T  X Formes musicals i anàlisi Marià Gràcia Dill 19.30-20.30 6è 

OBERT X X Grans obres de la història 
de la música Modest Moreno Dic 20.00-21.00 3r, 4t, 5è, 

6è 

OBERT X  Activitats i Concerts (CAC) Activitats i Tallers sobre calendari de 1r a 6è 

Estat Valor 
15h 

Valor 
30h 

PREPARACIÓ  
ACCÉS A SUPERIOR Professor Dia Horari Cursos 

OBER
T  X Anàlisi i entrenament 

auditiu Josep Baucells Div 19.00-21.00 6è 

OBER
T  X Introducció a la composició 

i a la instrumentació I i II Marià Gràcia Dic A determinar 5è-6è 
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Estat Valor 
15h 

Valor 
30h 

PRÀCTICA 
INSTRUMENTAL Professor Dia Horari Cursos 

OBERT X  

Instrument 
complementari-Cant 
complementari (atenció 
normativa pròpia) 

a determinar  a concertar amb el 
professor assignat 3r-4t-5è-6è  

TANCA
T X  Música antiga Miquel Casals Dim 

 

17.30-18.30 
quinzenal 
(NOU!) 

3r-4t-5è-6è 

TANCA
T X X Ministrers del pont de 

Queralt Jordi M Macaya Dic 19:30-20:15 
(NOU!) de 1r a 6è  

OBERT 
NIVELL 
2 

X 
 

X 
 

Improvisació – 
nivells 1 i 2 

Guillem Vernis 

Dic 

Nivell 1 
17:15-18:00 
Nivell 2 
18:00-18:45 

Nivell inicial 

Pep Cols Nivell 
avançat 

TANCA
T X X Introducció al repertori 

cambrístic Varis professors 
Publicació a cartellera 
recepciói web l’6 de 
juliol 

Alumnes de 
corda i vent 
de 1r-2n-3r 

TANCA
T  X Piano per a no pianistes Marc Vernis Dic 18:45-19:30 

19:30-10:15 3r-4t-5è-6è 

TANCA
T X  Guitarres D’Acord Quim Abramo 

Fran Gamallo 

A determinar 
(1r quadrimestre) 
 

de 1r a 6è 

OBERT X X Orquestra de cambra de 
Vic Director convidat Stages intensius en cap 

de setmana 5è-6è 

TANCA
T  X Laboratori de vent Guillem Vernis Dij 18.45-19.45 

(NOU!) 1r-2n 

TANCA
T  X Jazzband Marc Vernis Dij 20.00-21.15 de 1r a 6è 

OBERT  X Banda emvic Ferran Anglí 
Oriol Codina Div 17.30-19.00 de 1r a 6è 

TANCA
T X X Grup de vent Jaume Bardolet Div 17.30-18.30 De 1r a 6è 

TANCA
T X X Conjunt de clarinets Natàlia Arroyo Dij A determinar de 1r a 6è 

TANCA
T X X Conjunt de saxos Toni Pola Dic 20.30-21.15 

(NOU!) de 1r a 6è 

TANCA
T X X Conjunt de metalls Pau Valls Dic 19.00-20.00 

(NOU!) de 1r a 6è 



 

 

Escola de Música 

TALLERS DE NIVELL MITJÀ 

CURS 2016-17. 

Versió 1. 01032016 

Oferta educativa pels alumnes de Secundària i postobligatori (alumnes entre 11 i 18 anys): 

Tallers d’un quadrimestre 

Tallers d’un curs escolar 

Tallers intensius – 8 sessions: aula iMúsica 

Activitats monogràfiques (s’anunciaran 
puntualment) 

 

Les assignatures estan subjectes a disponibilitat de places i al cobriment del mínim de places establert.  

La confirmació de places es farà a partir del 30 de juny. 

La realització d’estudis musicals comporta reconeixement acadèmic: 

3 hores lectives a l’emvic: Reconeixement d’optatives a ESO i Batxillerat 

4 hores lectives a l’emvic: Reconeixement de l’assignatura Música i optatives a ESO i Batxillerat 

 

 

Codi Taller Professor Horari provisional Cursos Preu 

CANT CORAL 

C1-TOQ Cor  Sebastià Bardolet Divendres 17.30-18.30h 1r-2n-3r 6,75€ 

C2-TOQ 
Cor de noies del 
Conservatori  

Sebastià Bardolet Dissabte 12.00-13.00h 4t-5è-6è 6,75€ 

C3-TOQ 

Cor de nois del 
Conservatori 

Taller de polifonies del 
Mediterrani 

Sebastià Bardolet Dissabte 11.00-12.00h 4t-5è-6è 6,75€ 

C4-TOQ Cor de repertori Pop  Gudi Dijous 20.00-21.00h 3r-4t-5è-6è 6,75€ 



 

 

 

 

EDUCACIÓ CORPORAL 

A1-TO Educació corporal Tomàs González A determinar 3r-4t-5è-6è 18,25€ 

A2-T Música i moviment Romina Ferrari A determinar 1r 18,25€ 

PRÀCTICA INSTRUMENTAL 

A3-TO 
Ministrers del Pont de 
Queralt 

Jordi M Macaya A determinar de 1r a 6è 26€ 

A2-TOQ Música antiga Miquel Casals 
Quinzenal. Horari a 
determinar. 

de 1r a 6è 26€ 

A4-TOQ Improvisació 
Pep Cols 

Guillem Vernis 
Dimecres 19.30-20.30h de 1r a 6è 26€ 

A5-TO Grup de Cambra / Combo Varis professors Consultar al web de 1r a 6è 26€ 

A12-TQ Piano a quatre mans Varis professors Consultar al web de 1r a 6è 26€ 

A6-TO Piano per no pianistes Marc Vernis 
Dimecres 17.30-18.15, 
18.15-19.00, 19.00-19.45, 
19.45-20-30 

de 1r a 6è 26€ 

B6-TOQ Guitarres D’Acord 
Fran Gamallo 

Quim Abramo 

A determinar. 1r 
quadrimestre 

de 1r a 6è 18,25€ 

C6-T Orquestra Varis professors Dimarts entre 17.30 i 20.00 de 1r a 6è 6,75€ 

B7-TO Laboratori de Vent Guillem Vernis Dimecres 18.30-19.30h 1r-2n 18,25€ 

B8-TO Jazz Band Marc Vernis Dijous 20.00-21.15h de 1r a 6è 18,25€ 

C5-TO Banda Emvic Ferran Anglí Divendres de 17.30-19.00h de 1r a 6è 6,75€ 

B9-TO-
GPB 

Grup de Vent Jaume Bardolet Divendres 17.30-18.30h de 1r a 6è 18,25€ 

A7-TO Conjunt de clarinets Natàlia Arroyo A determinar de 1r a 6è 26€ 

A8-TO Conjunt de saxos Toni Pola A determinar de 1r a 6è 26€ 

A9-T Conjunt de flautes de bec Miquel Casals 
Es determina a la reunió 
dels horaris de vent (juliol) 

de 1r a 6è 26€ 

A11-TOQ Conjunt de metalls Pau Valls 
Dimecres. Horari a 
determinar 

de 1r a 6è 26€ 



 

MÚSICA I NOVES TECNOLOGIES 

A2-TO 
Informàtica musical – 
Transcripció i 
Arranjaments 

Miquel Casals Dijous 19.00-20.00h 3r-4t 26,00€ 

 

 

LLENGUATGE MUSICAL, TEORIA I CULTURA 

B10-T Llenguatge  A determinar  A determinar segons nivell de 1r a 6è 18,25€ 

B11-T 
Llenguatge per a la Prova 
d’Accés a Grau 
Professional 

Glòria Comallonga 

Sebastià Bardolet 

M Mercè 
Pladelasala 

A determinar 1r-2n 18,25€ 

B12-T Llenguatge modern 
Joan Godayol 

Guillem Vernis 

Dilluns i dimarts. A determinar 
segons nivell 

de 1r a 6è 18,25€ 

B13-T Harmonia moderna Marc Vernis A determinar 4t-5è-6è 18,25€ 

B1-TO Història de la Música Ramon Ferrer Dilluns 20.30-21.30h 5è 18,25€ 

D1-
TOQ 

Grans Obres  

de la Història de la Música 
Modest Moreno 

Dimecres 20.00-21.00h 

Possibilitat d’assistir a 15 
sessions no consecutives 

3r-4t-5è-6è Gratuït 

B14-T Recerca artística i musical Montse Catllà A determinar 1r 18,25€ 


