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Pla d’acció tutorial 

MANUAL DEL TUTOR – NIVELL ELEMENTAL 

Xarxa emvic: Aules associades i EM Tona 

Informació necessària per a tots els tutors per al procés de 
prematrícula dels alumnes al curs 2018-19 
Versió 4: 06062017 

Aquest manual del tutor conté: 
✔ Calendari i formularis 

✔ Projecte curricular de Nivell Elemental 

✔ Descripció de cada programa 

✔ Descripció de les assignatures de lliure elecció 

✔ Descripció de les assignatures optatives 

✔ Jornades verdes i audicions de seguiment 

✔ Confecció d’horaris 

✔ Supratutoria 

✔ El pas cap al Nivell Mitjà o cap al Grau Professional 
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✔ El Projecte Curricular per al curs 2017-18 segueix en gran part la línia existent el 
curs actual. Hi ha, però, elements nous a tenir en compte. Inclús en el cas dels 
processos ja existents, cal repassar tot el procediment seguint aquest manual, degut 
a la seva complexitat. 
✔ L’assessorament del tutor a tots els seus alumnes és imprescindible per a la 
preparació del curs 2017-18.  
✔ En cas de dubte després de llegir el manual, dirigiu-vos al vostre Coordinador 
d’aula o a algun membre de l’equip directiu de l’emvic. 

CALENDARI I FORMULARIS 
PREINSCRIPCIÓ 
NOUS ALUMNES: El termini de preinscripció per als nous alumnes va tenir lloc entre 
portes obertes i setmana santa no inclosa: del 10 al 23 de març. 
Els interessats han vingut presencialment a recepció o a secretaria a fer la 
preinscripció. Se’ls confirma la plaça durant el mes de maig. 

A recepció s’exposarà la llista d’admesos baremada, així com la llista d’espera també 
baremada. 

ALUMNES ACTUALS: Els alumnes del centre han completat una preinscripció només 
notificant si continuen al centre (emvic en general) o no el curs que ve. Els tutors i 
coordinadors rebran la llista d’alumnes tutorats que han assenyalat la seva no 
continuïtat. 

PREMATRÍCULA 
Tots els alumnes actuals faran una prematrícula de l’1 al 15 de juny indicant totes les 
assignatures, itineraris, lliure elecció, optatives, canvis que sol·liciten, assignació 
d’instrument, etc. 
Els horaris de les matèries troncals ja s’hauran publicat i per tant podran escollir la 
resta amb coneixement d’aquests altres horaris que els poden condicionar.  
La prematrícula es fa a través d’un formulari online. 
Hi ha un enllaç diferent per a cada curs. 
Si una família perd el formulari pot demanar a secretaria@emvic.cat que li tornin a 
enviar.  
✔ ABANS DE LA PREMATRÍCULA ES FA NECESSÀRIA LA TUTORIA PER ORIENTAR A 
TOTS ELS ALUMNES. Sisplau aviseu als pares dels vostres tutoritzats que NO emplenin 
la prematrícula online abans de parlar amb vosaltres. Si no, és molt probable que 
facin la prematrícula erròniament, l’hagin de duplicar, i això provoqui errors.  

MATRÍCULA 
La matrícula és la reserva de plaça oficial per al curs 2018-19. 
Tots els alumnes es matricularan durant la primera quinzena de juliol, però igual que 
el curs passat, enguany no farà falta la signatura presencial. Sí que encara hauran de 
signar presencialment els pares dels nous alumnes.  
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PROJECTE CURRICULAR DE NIVELL ELEMENTAL 

DESCRIPCIÓ DE CADA PROGRAMA 

PROGRAMA TRONCAL DE LLENGUATGE I CANT CORAL 
Consolidació de la troncalitat per a tots es alumnes de 1r a 6è independentment del 
seu itinerari. 
Programa troncal amb la finalitat d’assegurar una base sòlida de Llenguatge musical i 
Cant coral. 
QUÈ: Entonació, oïda, ritme i lectoescriptura. 
COM: Cant coral, aula de llenguatge. 
Revisió i organització programàtiques per cicles (1r i 2n / 3r i 4t / 5è i 6è). 
Assimilació del programa curricular de música de l’escola de primària. 
A primer curs inclou tallers d'instrument.  
Treball per projectes, especialment en el cant coral. 
A 6è i a partir d’aquesta base de llenguatge musical, els alumnes que tinguin la 
suficient qualificació podran fer l’assignatura específica per a la preparació d’accés al 
conservatori de Vic (assignatura de Lliure elecció). 
Llenguatge en petit grup de 7 alumnes de mitjana. 
Cant coral en grup més nombrós. 

PROGRAMA TRONCAL DE LLIURE ELECCIÓ 
Assignatures de lliure elecció que complementen el programa troncal de llenguatge i 
cant coral a Vic. 
60’ setmanals en horari extraescolar. 
Configuració flexible dels grups (petit i gran grup en funció de l'assignatura). 
Amplia objectius específics com la preparació d’accés al conservatori, la cultura 
musical, la coordinació i el moviment, la veu, l’escolta i l’afinació.  
Té connexió amb altres disciplines artístiques i amb les llengües estrangeres, per 
projectes. 

PROGRAMA TRONCAL INSTRU
MENT

OPTATIV
ES

LLENGUATGE  CANT 
CORAL 

LLIURE 
ELECCIÓ 

emvic

INSTRUMENT emvic

1r 45’-60’ 30’-45’

2n 45’-60’ 30’-45’ de 20' a 45’

3r 45’-60’ 30’-45' 20'-30'

4rt 45’-60’ 30’-45' 20’-30' 60'

5è 45’-60’ 60' 30' 60'

6è 45’-60’ 60' 30'-45’ 60'
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És molt recomanable cursar una d'aquestes assignatures a 5è i una a 6è. Pot ser la 
mateixa als dos cursos o diferent. 
L’assignatura està inclosa en la quota del programa troncal.  
Si un alumne de la Xarxa no vol fer cap lliure elecció, no és obligatori que la faci: farà 
cant coral a la seva Aula. Igualment la té inclosa a la quota mensual.  
Si algun alumne vol fer una segona assigantura de lliure elecció, pot sol·licitar-ho 
indicant la preferència, hi tindrà accés condicionat a les places disponibles. Cal 
explicar a les famílies que és molt difícil que un alumne tingui accés a dues 
assignatures de lliure elecció. Econòmicament, s'afegeix una quota de 5€ mensuals. Sí 
que es pot recordar que totes les especialitats instrumentals poden complementar la 
seva formació encara més, si ho desitgen a través de les Optatives (no confondre amb 
Lliure elecció). 
Cal el vist-i-plau del tutor.  Quatre assignatures per triar (veure descripció): 
1. Escola coral. 
2. Música i moviment. 
3. Recerca artística i musical. 
4. Llenguatge de preparació per a la prova d'accés al Grau Professional (només a 6è). 

ITINERARI D’INSTRUMENT 
Aprenentatge de la tècnica bàsica d’un instrument. 
Cal estar cursant el programa troncal de llenguatge musical i cant coral. 
Mòduls de 20’ en pedagogia de grup, 30’ individuals o combinació d’ambdues 
metodologies. Es recomana pedagogia de grup els dos primers cursos d’instrument. 
Oferta instrumental específica per a cada aula. Consultar al coordinador de l’aula. 
Malgrat hi ha alumnes que escullen instruments que no s’ofereixen a l’aula i que 
potser es poden cursar a Vic, la valoració que es fa d’aquests casos no és positiva per 
diverses raons i per tant cal intentar sempre tenir molt clara quina és l’oferta 
educativa concreta que ofereix l’aula. Si una família persevera en la seva voluntat de 
sol·licitar un instrument que s’ofereix a Vic i no a l’Aula, ho pot demanar però passa a 
la cua de Vic i això vol dir que ho té realment quasi impossible. A més aquestes 
situacions sempre han portat moltes complicacions: a l’hora de les audicions, 
activitats, comparativa de ràtios, etc.  
El tutor és el professor d’instrument. 
Règim d’estudi personal vinculat al mòdul d’instrument i ajustat a les característiques 
de cada especialitat. 
Pla anual d’activitats complementàries d’Aula (audicions, classes obertes, col·lectives), 
d’escola (concerts, col·laboracions), de complementarietat amb Vic (l’audició, 
deslocalització d’alguna audició d’aula o d’escola).  
Progressivament es poden incorporar activitats optatives: orquestra, banda, conjunt… 
a Vic. 
A partir dels 12 anys, possibilitats de fer la prova d’accés al conservatori, sempre i 
quan s’acompleixin els requisits de nivell. 
Cal que els alumnes de 1r de Nivell Elemental escullin només UNA opció d’instrument. 
Si hi ha més demanda que oferta es farà un sorteig. S’ofereixen les següents opcions 
a les famílies que no han obtingut la plaça desitjada:  
1. Un altre instrument amb plaça disponible.  
2. Esperar que hi hagi baixes de l’instrument desitjat.  
3. Si no hi ha baixes, esperar tot el curs i entrar amb preferència el curs següent 
(sempre estem parlant d’instruments ofertats a l’Aula).  
* A Vic, ningú no s’ha hagut d’esperar un curs sencer per començar.  
* El 100% dels casos direccionats a un altre instrument, hi permaneixen.  
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ASSIGNATURES OPTATIVES 
Cal estar cursant el programa troncal i l'itinerari d'instrument. 
Sempre d'acord amb el tutor. 
Es poden fer col·lectives si hi ha la dedicació disponible.  
DESCRIPCIÓ DE LES ASSIGNATURES DE LLIURE ELECCIÓ 

Recerca artística i musical
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 significativa al fet artístic. L’ús de les noves tecnologies, el 
trencament dels espais convencionals 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. 

Professora: 
Montse Catllà. 

Escola coral 
Més enllà de la pràctica coral troncal, que està present al llarg de tot el Nivell 
Elemental, l'Escola coral vol ser un aprofundiment en la tècnica vocal, la consolidació 
del cant a dues i tres veus i la producció musical com una activitat inherent a 
l'assignatura. Tot això amb un concepte modern del cant coral que implica un repertori 
eclèctic, amb una atenció especial a la cançó en anglès, la coreografia, expressió 
corporal i l'experiència escènica. 
L'Escola coral compta amb un equip de professors especialitzats en àmbits com la 
tècnica veu, idiomes, repertoristes o coreògrafs que col·laboren puntualment en cada 
projecte. 
Professors: 
Sebastià Bardolet i Lali Rubinat.  

Música i moviment 
A Música i moviment es treballa partint de l’ús del cos, de la veu, de la percussió i 
expressió corporals. Tots aquests elements es posen al servei de la música per tal 
d’experimentar-la i per tant comprendre-la a través d’una vivència directa, pràctica i 
dinàmica. 
La tècnica pedagògica de la Rítmica Jacques Dalcroze permet utilitzar la música i el 
moviment de forma reeducadora. Treball de les aptituds auditives, de les habilitats 
motores, la memòria, la capacitat de concentració, la sensibilitat, l’espontaneïtat, la 
creativitat... 
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Un dels objectius principals és el d'interioritzar els continguts del llenguatge musical 
des del treball corporal. A partir de l'oïda, l'atenció i la intuïció s’arriba a la lectura 
analítica de partitures i peces musicals. 
A través de projectes concrets, també es treballen danses de diferents tipus, amb la 
col·laboració d’especialistes convidats. 
Professora: 
Romina Ferrari. 

Preparació per a la prova d’accés al conservatori 
(Només per 6è de NE i alumnes d’altres cursos que vulguin presentar-se a la prova al 
maig del 2018). 
Després del 5è. curs del Nivell Elemental, els alumnes que tinguin la perspectiva 
d'accedir al conservatori podran rebre, amb aquesta assignatura, la preparació tècnica 
suficient per afrontar la prova de llenguatge musical corresponent a la prova d'accés 
al conservatori que es convoca a finals de 6è. Aquesta part de la prova inclou dictats, 
lectures, teoria, creativitat, entonació, etc. Es treballa seguint les mateixes pautes que 
es demanen a la prova.  
Per matricular-se a l'assignatura cal haver decidit prèviament, juntament amb el tutor, 
l'opció de cursar els estudis professionals de música. També podran cursar aquesta 
matèria tots els alumnes que, malgrat no voler accedir al conservatori, tinguin la 
intenció de continuar l'aprofundiment del llenguatge musical en el Nivell Mitjà. En 
aquest cas es demanarà una nota mínima en la darrera avaluació de 5è. 
Professors:  
Glòria Comallonga i Romina Ferrari 

DESCRIPCIÓ DE LES ASSIGNATURES OPTATIVES 

OPTATIVES ANUALS AMB FREQÜÈNCIA DE CLASSE SETMANAL 
Cal complir amb els requisits de l’assignatura.  
Es sol·licita a través de la prematrícula un cop decidit conjuntament amb el professor 
d’instrument.  
Si el tutor té dubtes sobre si el seu alumne interessat compleix amb els requisits, n’ha 
de parlar amb el coordinador d’orquestres (Daniel Oliu) o amb el de grups de vent 
(Dolça Albert) abans de la prematrícula.  
La taxa de l’assignatura es gestiona per quota bancària mensual. 

1. Orquestra – Professors del departament de corda. 
Requisits: Alumnes de corda fregada. 
A partir de segon any d’instrument.  

Orquestra Da Capo (alumnes NE, consultar al tutor). 
Dijous de 17:30h a 18:30h. 

Orquestra Fermata (alumnes de NE, consultar al tutor). 
Dijous de 17:30h a 18:30h. 

Orquestra Cadenza (alumnes de NE i NM, consultar al tutor). 
Dijous de 18:30h a 19:30h. 

Orquestra Divertimento (alumnes de GP i NM, consultar al tutor). 
Dimarts de 17:30h a 19h. 
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Orquestra Scherzo (alumnes de GP i NM, consultar al tutor). 
Dimarts de 17:30h a 20h. 

2. Orquestrade guitarres – a determinar. 
Requisits: Alumnes de guitarra. 
A partir del segon any d’instrument.  
. 

3. Banda emvic – Ferran Anglí i Oriol Codina, amb Natàlia Arroyo, Dolça Albert i 
Marc Casas. 
Requisits: Alumnes de vent i percussió. 
De 6è de primària a 3r d’ESO: Banda O. 
De 4rt d’ESO a 2n de Batxillerat: Banda F.  
A partir del 5è any d’instrument.  
Horari: divendres de 17.30 a 19.00. 

4. Jazzband (antiga Laboratori de vent) – Guillem Vernis. 
Alumnes de trompeta, trompa, trombó, clarinet i saxo. Preparatori per a la 
Jazzband. 
A partir del 3r any d’instrument. 
Horari: dijous de 18.35 a 19.50. (NOU!). Places limitades. 

5. Grup de vent –  
Alumnes de vent. Preparatori per la Banda. 
A partir del 2n any d’instrument.  

OPTATIVES EN FORMAT INTENSIU: 

1. Cambra o combo. Taller de 8 sessions.  
Requisits: Alumnes de 5è i 6è de Primària.  
A partir del 3r any d’instrument.  
Amb l’aval del tutor.  

2. Guitarres d’Acord. De setembre a gener. Setmanal.  
Requisits: alumnes de 5è i 6è de Primària.  
A partir del 3r any d’instrument.  
Amb l’aval del tutor.  

3. Classe col·lectiva d’instrument. Durant tot el curs. Mensual.  
Requisits: Amb la recomanació del tutor.  

4. Cant. Taller de 8 sessions.  
Requisits: Alumnes de 5è i 6è de Primària.  
Amb l’aval del tutor.  

JORNADES VERDES I AUDICIONS DE SEGUIMENT 

JORNADES VERDES 
Horaris: Consulteu la programació d’activitats i horaris de classe afectats amb el 
vostre coordinador a través de la circular.  
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Activitats: Audicions de seguiment, col·lectives d’instrument, xerrades, taules 
rodones, assajos extraordinaris, audicions, tutories.  

CONFECCIÓ D’HORARIS 

CALENDARI 
Horaris d’assignatures col·lectives: Publicació d’horaris l’1 de juny. 
Previsió de moviments d’aula: Per formulari electrònic durant el mes de maig.  
Comunicació de canvis respecte a la previsió: Per correu electrònic a mesura que 
arriben al coordinador de l’aula.  
Horaris d’instrument: Confecció d’horaris la segona setmana de juliol.  

JERARQUIA 
1. Llenguatge musical (GRUP I OBLIGATORI A TOTS ELS CURSOS). 
2. Cant coral (GRUP I OBLIGATORI A 3R I 4RT DE NIVELL ELEMENTAL).  
3. Optatives (GRUP). 
3. Lliure elecció troncal (GRUP). 
4. Instrument (INDIVIDUAL). 
5. Lliure elecció segona opció (si s’escau) (NO OBLIGATORI). 
6. Altres assignatures (NO OBLIGATORI). 

SUPRATUTORIA 
Des de la coordinació de l’aula associada i des de la direcció de l’emvic es porten a 
terme les següents accions informatives de presentació del projecte educatiu de l’aula 
i de suport a la tutoria de l’alumnat del centre: 
✔ Reunions informatives obertes a tothom a les portes obertes de l’emvic: 10 de 
març de 2018 (Vic). 
✔ Reunions específiques a cada aula associada per presentar el projecte: primavera 
2018 (aula). 
✔ Reunió informativa a les famílies de 4rt i de 5è de Nivell Elemental de les Aules 
Associades: maig de 2018 (Vic).  
✔ Publicació del manual del tutor per als professors: maig de 2018. 
✔ Reunions personalitzades amb les famílies de 1r de Nivell Elemental que no han 
obtingut la plaça desitjada d’instrument per sorteig: 1 de juliol de 2018 (coordinador). 

EL PAS DEL NIVELL ELEMENTAL CAP AL NIVELL MITJÀ 
A LES AULES DE LA XARXA 
El projecte de l’aula associada de Calldetenes cobreix l’etapa de sensibilització i de 
Nivell Elemental. Cal que els alumnes que vulguin continuar estudiant música a partir 
de 1r d’ESO, demanin plaça de totes les assignatures a Vic. Això exigeix un exercici 
turorial molt pr guiar les famílies de 6è de NE. 
En el cas de les altres aules, la seva continuïtat a l’aula associada només depen de la 
disponibilitat total de minutatge de la pròpia aula. El més probable és que pugui 
continuar fent la classe d’instrument a l’aula (mòdul 30’), i que passi a fer o continuï 
fent les matèries grupals a Vic, ja que es tracta d’un nombre reduït d’alumnes i es fa 
difícil fer grups a les aules. 
De totes maneres, si hi ha disponibilitat de plaça d’instrument a Vic, es pot considerar 
la possibilitat d’aprofitar el canvi d’etapa per plantejar un canvi de professor, si es 
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creu convenient i hi ha la possibilitat de fer-ho. Es pot sol·licitar a la prematrícula i 
tenir clar que es passa a la cua de Vic si el servei de l’aula ho pot mantenir.  
Vegeu el manual del tutor de Nivell Mitjà i Grau Professional per a veure l’oferta 
educativa dle Nivell Mitjà a Vic i tots els procediments administratius i de tutoria 
necessaris. 
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