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Pla d’acció tutorial 

MANUAL DEL TUTOR – 

NIVELL MITJÀ i 

GRAU PROFESSIONAL 
Informació necessària per a tots els tutors per al procés 
d’orientació dels alumnes pel curs 2018-19 
Versió 2: 06062017 

✔ Assignatures, packs i tallers intensius  
✔ Packs  
✔ iMúsica  
✔ Convalidacions  
✔ Taules curriculars del Grau Professional  
✔ Llistat d’optatives del Grau Professional  
✔ Llistat d’assignatures del Nivell Mitjà  
✔ Descripció de les assignatures  



Per al curs 2018-19 ja tenim establerts alguns  horaris de Grau Professional i Nivell 
Mitjà. Us els presentem a continuació. És imprescindible que els tutors pugueu 
assessorar als vostres alumnes convenientment. Demaneu al vostre cap de 
departament els dubtes que tingueu, o a la cap d’estudis. 
CAL TENIR PRESENT QUE HI PODEN HAVER MODIFICACIONS AL PROJECTE 
CURRICULAR DE CENTRE D’ACORD AMB LES NOVES DIRECTRIUS DE LA DIRECCIÓ 
ACADÈMICA 2017-18.  

CALENDARI I FORMULARIS 
Els alumnes ja han fet una preinscripció on han indicat si continuen o no al centre el 
curs que ve, abans de setmana santa.  
De l’1 al 15 de juny faran la prematrícula on escolliran totes les matèries optatives, 
tallers, canvis, etc. Ho faran amb coneixement de molts dels horaris de les matèries 
troncals que els poden condicionar, etc.  
Els alumnes de l’emvic reben un correu electrònic amb l’enllaç per fer aquesta 
prematrícula online. Hi ha un enllaç diferent per a cada curs. Si una família perd el 
formulari pot demanar a recepcio@emvic.cat que li tornin a enviar.  

NIVELL MITJÀ: ASSIGNATURES, PACKS, I TALLERS INTENSIUS
Després del Nivell Elemental, els alumnes poden:

a) Cursar assignatures  del Nivell Mitjà. Consulteu la llista d’assignatures de Nivell 
Mitjà en aquest manual i a la guia de l’estudiant (web).
b) Cursar un pack d’assignatures, donant continuïtat a la troncalitat del Nivell 
Elemental. Vegeu els packs a continuació. 
c) Cursar tallers intensius iMúsica  de 8 sessions de durada. L’oferta educativa del 
programa iMúsica surt publicada al setembre al web. Aquests tallers intensius 
poden ser combinables amb una de les altres opcions. 

PACKS DE NIVELL MITJÀ
Els alumnes que cursin una de les quatre propostes de suma d’assignatures 
següents, comptaran amb un ajustament del preu de la quota mensual. Aquests 
packs responen a la continuïtat troncal establerta al Nivell Elemental, la qual es vol 
potenciar al Nivell Mitjà.
Els tres preus d’aquestes assignatures (83, 93, 103) es corresponen bastant a les 
quotes de conservatori de cada cicle. Podeu consultar la llista completa de quotes al 
web de l’emvic/preus.

1. BÀSIC 3 ASSIGNATURES’. Preu: 83€*. Representa un estalvi anual de 165€.
✓ Instrument 30’
✓ Llenguatge musical
✓ Cor, Orquestra o Banda

2. APROFUNDIMENT 3 ASSIGNATURES. Preu: 93€*. Representa un estalvi anual de 
167,5€. 

✓ Instrment 45’ 
✓ Llenguatge musical 
✓ Cor, Orquestra o Banda 

3. BÀSIC 4 ASSIGNATURES. Preu: 93€*. Representa un estalvi anual de 325€. 
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✓ Instrument 30’ 
✓ Llenguatge musical 
✓ Cor, Orquestra o Banda 
✓ Assignatura lliure 

4. APROFUNDIMENT 4 ASSIGNATURES. Preu: 103€*. Representa un estalvi anual 
de 327,5€. 

✓ Instrment 45’ 
✓ Llenguatge musical 
✓ Cor, Orquestra o Banda 
✓ Assignatura lliure 

*Els preus tant d’Escola de Música com de Conservatori tindran l’augment 
corresponent a l’IPC actual, després d’estar congelats des de l’esclat de la crisi 
econòmica. Els de conservatori poden tenir una correcció a l’alça, pendent 
d’aprovació del Patronat de La Fundació. 

iMÚSICA 
Tallers intensius de 8 sessions de durada.  
Poden cursar-los els alumnes de Nivell Mitjà, els de Grau Professionals, i alumnes 
externs de l’emvic.  
Poden complementar o servir de tastet d’assignatures centrals del Projecte 
curricular, o d’altres temes que no estan presents en aquestes assignatures 
centrals.  
L’oferta educativa concreta es publica pel setembre al web i es sol·licita la plaça 
cada trimestre.  

CONVALIDACIONS 
Hi ha tres tipus de convalidació:  

a) Convalidació d’assignatures optatives de l’ESO.  
És necessari cursar 3 hores lectives setmanals presencials a l’escola de música o 
conservatori. 

b) Convalidació d’assignatures optatives i l’assignatura de Música de l’ESO.  
És necessari cursar 4 hores lectives setmanals presencials a l’escola de música o 
conservatori. 

c) Convalidació d’assignatures optatives del Batxillerat.  
És necessari cursar 3 hores lectives setmanals a l’escolade música o conservatori, i 
haver fet la prova d’accés al conservatori, encara que després no s’hagi cursat el 
Grau Professional.  

Els certificats de convalidació es sol·liciten a secretaria@emvic.cat a principis de 
setembre i s’entreguen també a secretaria amb un marge de 2 dies hàbils.  
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