
 

Pla Anual de Centre 2021-22 

Escola de Música i Conservatori de Vic 

 

1. Dades de la matrícula

 

 

2. Professorat 

Excedències: Javier Gutiérrez. 

Baixes: Elena López i Joan Camps 

Altes: Jorge Nava, Pau Valls (retorn d’una excedència) i Meritxell Ferrer 

3. Objectius anuals 

3.1. Captació alumnat 

- Reunions a les escoles amb conveni 

- Campanya a les XXSS explicant el projecte 

- Portes obertes. 12 de març 

3.2. Renovació del Projecte Educatiu de Centre (1.1 Pla Estratègic) 

- Comissió formada per: Equip Directiu i un responsable de cada 

departament. Eli Pujol i Lali Rubinat (llenguatge), Natàlia Arroyo (vent), 

Cati Reus (corda), Coloma Bonnin (piano), Marc Vernis (moderna), Anna 

Casadevall (aules).  

- Fase analítica, de diagnosi. Juliol 2021-desembre 2021; Fase propositiva. 

Gener 2022-maig 2022; Fase sintètica. Juny 2022-setembre 2022. 

- Elements col·laterals que es treballaran d’acord amb el Pla Estratègic 

o Renovació dels convenis escolars (Pla Estratègic 1.3.) 



o Relació entre el llenguatge i l’instrument. Treball conjunt amb l’Oriol 

Martorell 

o Revisió de l’oferta d’assignatures optatives del Conservatori (Pla 

Estratègic 1.12) 

3.3. Treball del Pla d’Igualtat i del codi ètic 

- Treball conjunt amb la Fundació L’Atlàntida 

3.4. Desenvolupament d’activitats anuals 

- Audicions d’aula. Programació a través del Pla Anual d’Aula amb la 

previsió de diferents escenaris. Els professors han d’entregar el Pla Anual 

d’Aula el 30 d’octubre. 

- Audicions i activitats de departaments.  

▪ Intercanvi de la Jazzband amb el Conservatori de Sabadell 

▪ Audició de departament de moderna 

▪ Audicions de combo 

▪ Òpera collage 

▪ Concert Guitarres d’Acord  

▪ Anem a l’òpera 

▪ 88 tecles 

▪ Integral piano NE 

▪ Primers concerts (dep. Piano) 

▪ Curs piano Puig-Porret 

▪ Intercanvi violoncel amb l’Escola de Música de Banyoles 

▪ Audicions departament de corda 

▪ Assistència a l’espectacle Highlands, dels alumnes de 

llenguatge musical 

▪ Oda a Verdaguer 

▪ Intercanvi amb l’Oriol Martorell 

- Magistrals a partir del 2022.  

o Jazz band i bigband 

o Cant modern 

o Guitarra 

o Piano per GP  

o Piano per NE  

o Orquestra (d’acord amb l’ESMUC) 

o Orquestra 

o Saxofon 

o Instruments vent metall 

o Instruments de vent fusta 

o Flamenc 

- Concerts d’escola: 

o Nadal, Rams i Final de curs 

o Santa Cecília 

o Joves Intèrprets 

o Comiat i Graduació 

o L’Audició: l’últim dimecres o dijous de cada mes.  

- Col·laboracions externes 



o So de les Cases (juny) 

o Concert de Vigília (juliol) 

o Femení Osona 

- Activitats de centre 

o Simulacre de la Prova d’accés 

o Inauguració curs escolar.  

o Participació a l’entrega del Premi Oriol Martorell. 20 de novembre.  

3.5. Pla de Comunicació 

- Millorar la comunicació amb les famílies.  

o Reunions amb les famílies 

▪ Alumnes nous. Setembre 2021 

▪ Alumnes de 1NE: per la tria d’instrument 

▪ Alumnes de 4rt i 5è: per la tria de Lliure Elecció 

▪ Alumnes de 6è: diferents perspectives a l’acabar el Nivell 

Elemental.  

- Reforçar el Pla d’Acció Tutorial. El tutor com a canal de comunicació 

família i escola.  

- Promoció i comunicació del projecte 

o Reunió amb les direccions de Primària. Febrer 

o A les xarxes socials 

 

4. Calendari 

 


