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Introducció 

Organisme Autònom Local d’Educació Musical de 
Girona (OALEMG) 
La funció de l’OALEMG és gestionar les activitats relatives a promoció, foment i difusió de les 
manifestacions i ensenyaments artístics musicals del camp no professional que promou 
l’Ajuntament de Girona, així com el de gestionar el centre educatiu escola municipal de música 
de Girona i tots aquells altres centres i serveis que es vagin definint. 

Escola Municipal de Música (EMM) 
L’Escola Municipal de Música és un servei educatiu que es posa a disposició de tots els 
ciutadans i ciutadanes de Girona que tinguin interès a desenvolupar la seva formació musical. 

Programes formatius 
▪ Sensibilització: Programa de dos anys de durada adreçat a l’alumnat de 5 i 6 anys, 

basat en la pràctica de la cançó i el moviment.  

▪ Formació bàsica: En aquest programa la pràctica instrumental individual i en grup, i la 
pràctica coral és l’eix de l’aprenentatge musical. Aquesta formació es complementa 
amb l’aprenentatge del llenguatge musical. 

▪ Formació Avançada: Programa de dos cursos amb l'objectiu d'assolir els coneixements 
musicals i el nivell instrumental i vocal apropiat per preparar la prova d'accés a 1r curs 
de grau mitjà dels ensenyaments reglats. Totes les assignatures d'aquest programa són 
obligatòries. 

▪ Música a Mida: Programa pensat per joves i adults amb la pràctica instrumental com a 
eix. Ofereix diverses d’assignatures optatives, de durada trimestral o anual, per tal que 
l’alumnat pugui adequar el seu currículum d’estudis musicals als seus propis interessos 
i aptituds.  

Activitats del curs  

Durant tot el curs s’han realitzat un total de : 

� 51 audicions instrumentals.   

� 12 concerts de conjunts orquestrals i de conjunts instrumentals. 

� 8 concerts corals  

Aquests concerts i audicions s’han realitzat a diferents llocs de la ciutat:  Auditori-Palau de 
Congressos, Centre Cultural de la Mercè, Museu d’art,  Museu d’Història, Casa Masó i la pròpia 
Escola Municipal de Música. 
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Nadales al peu de la Catedral 

12 de desembre:  varem gaudir dels grups corals de primer i segon de Formació Bàsica, que 
van fer una cantada de Nadales al peu de la Catedral de Girona. Dirigits per Pau Ferrer i Imma 
Pascual.  
Els cantaires van cantar molt bé, i molt motivats acompanyats al piano per en Marc Piqué i a 
l'acordió per la Montse Frigoler. 

 

Concert al Museu d’Història de Girona 

El 4 de febrer  el trio de violoncels i el grup de corda d’adults, Stringjunts van realitzar un 
concert al Museu d’Història en motiu de l’exposició dedicada a Aurora Bertrana, escriptora i 
violoncel·lista gironina. 

 

Dia concertant 

Enguany el Dia Concertant es va realitzar en dues parts: 

16 de febrer  a l’auditori de l’EMM concert dels grups de flautes de bec i guitarres. Els grups de 
guitarres dirigits per la Emma Tura van interpretar peces tradicionals i de famosos guitarristes, i 
els grups de flautes de bec dirigits per la Rosa Corella van tocar una selecció de peces 
clàssiques i alguna sorpresa més moderna 

17 de febrer  marató de concerts realitzats al C.C. La Mercè::  

11:00h  els grups de sensibilització de l'escola van delectar-nos amb la cantata "El follet 
valent". Obra per a cor infantil a una sola veu, narrador, solistes i petit grup instrumental, 
amb text de Clara Ripoll i música de Núria Joanet. La direcció va anar a càrrec de la 
mestre de l'escola Fina Sirvent i vàrem comptar amb l'ajuda de tres narradores i solistes 
la Mariona Navarro la Júlia Piñuel i la Magalí Soler. Els professors de l'escola es van 
encarregar de la part musical: Sam Atencia (saxo), Enric Canada (percussió), Pere Coma 
(contrabaix) i Montse Frigoler (piano)  

 



 

 

 

 
12:00h  el conjunt de corda d’adults Stringjunts, dirigits per Pau Ferrer, i el combo jazz, 
dirigit per Enric Canada, van oferir un concert variat i amè abans d’anar a dinar. 
 

16:00h   per la tarda van obrir la tanda de concerts les orquestres infantil i juvenil de vent, 
dirigits per  Irene Ferrer i l'Enric Masriera, que ens van mostrar la bona feina feta des de 
l'inici de curs. Per tancar aquesta concert va actuar el combo folk amb un repertori ple de 
danses de diferents països. 

 

  
17:30h   Les dues orquestres de corda de l'escola; infantil Pizzicato i juvenil Béla Bàrtok van 
oferir un concert ben treballat i cohesionat. La suite del mar amb acompanyament d'audio 
va ser una sorpresa per originalitat de la proposta amb un conte escrit per una de les 
alumnes de l'orquestra. La juvenil va moldejar un repertori molt contrastat des de Cold Play 
a Beethoven passant per els planetes de Holst i acabant amb una melodia de Bruno Mars 
"uptown funk"  

 

19.00h Per acabar una jornada musical la coral d'adults de l'EMM, la Farinera (direcció 
Imma Pascual) i la coral Vergelitana (direcció Cristina Ferrer i Pau Ferrer) van oferir un 
concert dinàmic amb repertori variat passant per tradicionals catalanes, obres inèdites i 
grans peces corals de sempre.   
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Projecte Montsalvatge 
El projecte Montsalvatge que realitza l’ EMM a l’ escola Santa Eugènia ofereix als alumnes de 
3r a 6è de primària l’oportunitat de tocar un instrument i cantar en un cor. 
El projecte vol fer atractiva l’escola als ulls de les famílies del barri i de la ciutat. També es 
pretén cultivar un bon clima de treball entre l’alumnat de la pròpia escola i fomentar tan 
l’aprenentatge musical com la resta d’aprenentatges. 

L’activitat lectiva s’ha concretat amb : 
• Classes de Cant Coral. Aquest curs aquestes classes es realitzaran de manera 

conjunta entre la professora de l’Escola de Santa Eugènia, Beth Riera, i el professor de 
l’EMM, Pau Ferrer. 

  
• Classes d’instrument els divendres al matí: Flauta de bec, a càrrec de la Rosa Corella, 

Orff, a càrrec d’en Pau Ferrer i Guitarra, a càrrec de l’Emma Tura. 
 
Com el curs passat, s’ha realitzat una coral extraescolar i un grup de flautes per l’alumnat amb 
més aptituds i ganes de participar-hi. Aquestes classes han anat a càrrec d’en Pau Ferrer i la 
Rosa Corella respectivament. 
 
Aquest curs s’han realitzat les següents activitats : 
 

• 22 de desembre : concert coral al C.C. La Mercè 
• 24 de març : 6è concert de barri al C.C. de Sant Narcís 
• 23 de maig : Tots Junts a Cantar a l’Auditori-Palau de Congressos 
• 15 de juny : concert de final de curs al C.C. la Mercè 

 
 

 
 

 

 
 

 



 

 

Participació en l’acte dels Premis d’Acció Social Mercè Bañeras i 

Maria Figueras 

23 d’abril: .El trio de violoncels format per Fiona Calvo, Marta Hespe i Pau Villarubia, i dirigits 
per Pau Ferrer, va amenitzar l’acte d’entrega de premis que va servir per desvetllar el nom dels 
dos guanyadors en les categories d’innovació social i corresponsabilitat ciutadana. Es tracta 
dels gironins Multisignes, una entitat dedicada a oferir serveis integrals de producció 
audiovisual en qualsevol format i els terrassencs del CE Horitzó 1994 amb el seu projecte de 
Circ Social. En la categoria de corresponsabilitat ciutadana, va resultar guanyador el senyor 
Jordi Bach amb una carrera professional dedicada al tercer sector social destacable: tres 
dècades d’educador social i director de l’Àrea de Joves Tutelats i Ex-Tutelats de la Generalitat.  

 

XVIII edició del cicles d’escoles de música “Girona, Temps de Flors” 

13 i 20 de maig:  al C.C. La Mercè. Escoles participants:  

Cor Escola Montessori-Palau,Girona  
Temps de Música, Figueres  
EM del Gironès, Girona  
Aula Musical, Girona  
EMM de Besalú  
Col.legi Santa Maria, Blanes  
EM Preludi, Girona  
(col. Cor Jove, Vila de Salou)  

EMM de Vidreres  
Sol de Solfa, Girona  
Clau de Faula, Girona  
(col. Cor Èulia, Valls)  
Girona Banda Band  
Aula de Música, Anglès  
EMM de Girona  
Musiquem Cor, Les Planes d’Hostoles 

Col·laboració de l’EMM i Health Us Nepal 

L'EMM va firmar un conveni de col·laboració amb l’Associació Health Us Nepal per a la 
captació de fons pel projecte de millora de la salut de la zona de Humla, situada en ple 
Himalaia, al Nepal.  
Aquest projecte té l’objectiu d’impulsar un centre de salut, una farmàcia i projectes d’educació 
sanitària a la zona de Humla. S’han recaptat un total de 1087€ 
 
Els concerts que s’han realitzat i on els assistents han pogut fer un donatiu has estat:   
-  Cantata Tic Tac. Dimarts 22 de maig a les 18.30 h a l'Auditori Palau de Congressos  
-  Concert de final de curs de les corals Geriona. Dimarts 12 de juny a les 19 h a l’Auditori del 
Centre Cultural La Mercè   
-  Concert de les orquestres de vent. Dimarts19 de juny a les 18 h a l'Auditori de La Mercè. 
-  Concert del grup Stringjunts i combo folk. Dimarts 19 de juny a les 19.30 h a l'Auditori de La 
Mercè.  
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Tic-tac 

22 de maig: Els grups corals de Formació bàsica i Avançada varen cantar la cantata del Tic-
Tac a l'Auditori. Una Cantata per a veus blanques", de la compositora Glòria Garcés i lletra de 
Xènia Fuertes. Acompanyats per alguns professors de l'Escola, dirigits per la Imma Pascual i 
amb col.laboració de mares i alumnes en la narració, la cantata va agradar tant a grans com a 
menuts. 

 

Concert de la coral Farinera a Castelló d’Empuries 

10 de juny: Primer varen acompanyar la missa de les 12:00 i posteriorment delectar al públic 
amb el nou repertori treballat aquest curs 2017-2018. 

 

Concert del combo jove 

18 de juny:  Un concert modern a l’auditori de l’escola amb peces actuals i amb la novetat que 
aquest any s’ha incorporat un cantant al grup.  

Concert de les orquestres de vent  

19 de juny:  Esplèndid concert el que ens van oferir les orquestres de vent al centre cultural de la 
Mercè. L’orquestra infantil Allegretto, dirigida per David Canet i Irene Ferrer i l’orquestra juvenil 
Britten, dirigida per l’Enric Masriera van oferir un repertori mol variat i van acabar el concert amb 
dues peces conjuntes: Herois i Glòria de A. Larson i Peter Gunn de H. Mancini.  

Concert del grup de corda Stringjunts i el combo folk  

19 de juny:  Auditori del centre cultural de la mercè. Un concert molt variat amb obres del barroc, 
del folklore i obres actuals. El concert va acabar amb la interpretació conjunta de la Havana de 
Camila Cabello.  

Jornades de formació per a docents 

2, 3 i 4 de juliol: Organitzat per l'Espai Marfà, l'Escola Municipal de Música de Girona i Girona 
Cultura, les jornades estan adreçades a professorat d'Infantil i primària, Secundària i d'escoles de 
música.  
 
L'objectiu de l'escola d'estiu és dotar la ciutat de Girona d'unes jornades de formació per a docents 



 

 

de música per tal d'enriquir la seva formació i donar-los recursos per aplicar d'una manera pràctica 
a l'aula.  
 
Les jornades proposen itineraris segons el perfil professional dels docents i ofereixen diferents 
activitats i tallers. També s'hi inclou una sessió de presentació de projectes que es planteja com 
un espai de coneixement i d'intercanvi.  
Activitat de formació reconeguda pel Departament d'Ensenyament amb una certificació de 20 
hores.  

Els tallers que s’han impartit, amb totes les places exhaurides, han estat: 

- Aplicacions mòbils: Antoni Miralpeix 
- La veu: una eina personal i intransferible. Cecília Gassull 
- Mètodes SSM. Santi Serratosa. 
- Improvisació musical. Carles Marigó 
- Dlembé, darbuka i cajón. Jordi Parés 
- Jo canto, tu cantes... Ester Bonal 
- ElastiCAT Violant Olivares 
- Creació col·lectiva i aprenentatge.cooperatiu. Luis García 
- Boomwhackers. Santi CarcasonaçDinàmiques de grup. Manel GüellçUkeleles a l’aula. 

Manel Musso 
- Cultures musicals. Polo Vallejo 

Aportació al Projecte Art Integral de l’Escola Àgora 
Tal com estava previst, s’ha dut a terme una sessió setmanal de cant coral a l’escola Àgora a 
l’alumnat de 2n de primària. 

La valoració de l’activitat és positiva, tan des del punt de vista de l’EMM com de l’escola Àgora. 
Des de l’escola demanen ampliar l’activitat a altres cursos, concretament es demana pel curs 
2018/2019 que es realitzi també a 3r de primària.  

La raó és que es considera poc temps el treball que es fa durant tan sols un any, ja que el 
treball de pronunciació-articulació, d’escolta, de memòria, d’autodisciplina, de participació de 
grup i d’autoestima que aporta a l’alumnat és molt important en aquestes edats de primària. 

Durant el curs s’ha participat de tres activitats, cantant cançons treballades: 

• Dimecres 21 de març: actuació a la sala polivalent de l’escola adreçada als familiars 
dels propis alumnes de 2n per mostrar el treball realitzat des de principi de curs. 

• Divendres 1 de juny: Festival de final de curs a la pròpia escola Àgora en l’acte de 
cloenda del curs en que va participar també l’alcaldessa, el director del museu del 
Cinema i es va presentar a la nova directora de l’escola del curs vinent.  

• Dissabte 2 de juny: es va participar al Festivalot, cantant la cançó “El meu jardí” amb el 
grup d’animació infantil “pot petit”. 
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Activitats extraordinàries 
Durant l’any s’han efectuat diverses activitats extraordinàries no programades però molt 
enriquidores per l’alumnat: 

XVIII flautada de les comarques gironines a Olot 

7 de març:  Va ser un dia d’assaig i concert al Teatre Municipal molt positiu. La nostra escola va 
participar amb 9 alumnes. La Irene Ferrer, professora de l’escola, va participar com 
organitzadora i directora d’algunes de les peces que es van interpretar.   

 

2a Trobada d’oboès i fagots 

14 d’abril:  Alumnes de l’escola van participar d’aquesta trobada que es va realitzar al 
conservatori de Granollers. Dia de assajos, tallers i que va concloure amb un concert a la sala 
Tarafa.  

 

La nit dels museus 

19 de maig:  El trio de canyes i de flautes van tocar a la casa Masó, que com cada any obre les 
portes durant la nit dels museus. Els intèrprets van oferir un repertori molt agradable i fins i tot 
van tocar a peu de carrer. 

 

  

 

L’Stringjunts va tocar al cap vespre amb obres de Haendel, Gervais i Holst. 

 



 

 

Festival simfònic 

9 de juny:  les orquestres de corda van oferir un concert molt variat al museu d’art. L’orquestra 
Pizzicato, dirigida per Pau Ferrer, va obrir el concert amb danses del món, i una Jazz suite dels 
germans Blackwell. Seguidament va actuar l’orquetsra Béla Bártok, dirigida per joan Alfaras, 
amb obres de Corelli, Nucht, Anderson i una versió de la banda sonora d’Shrek. El concert va 
concloure amb una peça conjunta de les dos orquestres: Havana de Camila Cabello. 

 

Dia internacional de la música 

21 de juny: Al centre cultural de la Mercè dins els actes del Dia Internacional de la Música el 
combo jazz, dirigit per Enric Canada,  va interpretar un concert amb molt de swing! Aquest combo 
està creixent força i ja començar a tenir pinta de petita big band. L'organització va regalar a tots 
els participants una samarreta molt xula! 

Reconeixement de les millors notes de Batxillerat 

27 de juny: saló del descans del Teatre Municipal. El grup de flautes travesseres va participar de 
l’acte. 

 

Reconeixement de les millors notes d’ESO 

28 de juny: saló de plens de l’Ajuntament. El grup de trombons i tuba va participar de l’acte.  
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Activitats de les corals Geriones 

Jornda de Geriones a la Casa Mas Batllori 

12 de novembre:  trobada a Cornellà de Terri. Una jornada molt intensa i productiva que va 
servir per preparar el nou espectacle  L'ESPERIT DEL NADAL.  

 

Dia Internacional de la Ciutat Educadora. 

10 de novembre: Plaça del vi. Concert per l’Acte de Celebració del Dia Internacional de la 
Ciutat Educadora. 

 
 

 

 

 

 

 

L’Esperit de Nadal a Santa Coloma de Cervelló. 

10 de desembre:  la geriona juvenil i el cor geriona participen del festival de tardor de la Cripta 
de la Colònia Güell.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

L’Esperit de Nadal al Vendrell. 

16 de desembre:  la geriona juvenil i el cor geriona al teatre Àngel Guimerà. 

 

 

 

 

 

 

L’Esperit de Nadal a l’Auditori Palau de Congressos. 

23 de desembre:  basat en la història de l’Scrooge: un home vell i avar que reb la visita de tres 
fantasmes (passat, present i futur). Tot un èxit! 
Direcció: Imma Pascual, Coreografia: David Planas, Pianista: Maria Figa, Redactora: Laura 
Blasco, Fotografia: Pere Mercader i Disseny cartell: Jan Aubert. 

 

L’Esperit de Nadal a Sant Joan de les Abadesses. 

7 de gener:  la geriona juvenil i el cor geriona al teatre centre de Sant Joan de les Abadesses 
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Concert en benefici de Càrites amb el patrocini de la Fundació Valvi 

14 de gener:  últim concert de l’espectacle L’Esperit de Nadal al Teatre Municipal de Girona. Va 
ser un concert molt emotiu compartit amb el cor Maragall.  

 
 

El Magnificat de John Rutter 

4 de març:  a l’Auditori de Barcelona. La Geriona Juvenil va participar d’aquest espectacular 
concert amb més de 400 cantaires d’unes 17 corals d’arreu de Catalunya, acompanyats de la 
Banda Municipal de Barcelona dirigida per Salvador Brotons i amb la col·laboració de la solista 
Mariona Pallach (soprano). 

 

Participació de la Geriona infantil en el concert dels Gossos 

2 de juny:  va ser una festa d'aniversari col·lectiva per reivindicar 25 anys de trajectòria musical 
dels Gossos. Amb més de dues mil persones que ahir omplien la sala més gran de L'Auditori 
barceloní, la Pau Casals, i amb la col·laboració d’Els Amics de les Arts, Lax'n'Busto, Txarango, 
Blaumut, Sopa de Cabra, entre d’altres. "Pareu el món", "Deixa't portar" i "Pluja 
d'estrelles" (amb els més xics del cor Geriona) van ser algunes de les cançons que va 
interpretar Gossos, per arribar al mític moment de "Corren", en què entre bambolines ja es va 
sentir el crit característic de Macaco, un altre que no es va voler perdre la festa. Un concert 
inoblidable. 

 



 

 

Concert de final de curs 

12 de juny:  centre cultural de la Mercè. La geriona infanti, dirigida per la Jana Boadas i en 
Marc Piqué com a pianista, varen interpretar la cantata "Kira i Jan" de Salvador Brotons. La 
geriona juvenil van oferir una versió de - someone like you- i un  medley del musical La la Land. 
El cor Geriona van interpretar un medley dels miserables.  La geriona juvenil i el cor Geriona 
acompamyades al piano per Maria Figa i dirigides per Imma Pascual, amb un agraïment molt 
gran als actors Carmina Rabassedas i Nani Castellsagué, i a la coreògrafa Brisa Revés; van 
interpretar dues peces del musical el Petit Príncep. 

 

La Geriona Juvenil acompanya al cantant Manu Guix 

18 de juny:  En Manu Guix i el seu piano van aterrar a Girona al festivalot per presentar l´últim 
disc de l'artista "Després de tot". El cor Geriona infantil el va acompanyar per cantar algunes 
cançons del músical d'èxit El Petit Príncep del mateix Manu Guix. 
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Activitats a través del centre de recursos 
educatius de Girona adreçades a les escoles de la 
ciutat 

XXI edició del Tots Junts a Cantar: “Els aprenents de solfa” 

23 de Maig: Els aprenets de solfa de l’Albert Gumí va engrescar a tots els nens i nenes. 

Ja en els assaigs s'endevinaven unes energies molt positives, però el dia del concert és on vàrem 
constatar que Els aprenents de solfa no sols és una obra fresca, variada, ben escrita i molt 
"resultona", sinò que a més és tremendament efectiva i divertida, magistralment dirigida per 
l'Albert Gumí que amb la seva simpatia i gran mestratge va seduir tant els nens i nenes cantaires 
com als músics. Entre tots van aconseguir posar el públic dempeus en variades ocasions, sobretot 
en el número on apareix el personatge italià interpretat per el baríton Oriol Mallart; "La Tarantella 
de la parole", on suposadament s'ensenyen als nens els mots musicals d'orígen italià. "Maestro 
falta la Coda !!!" encara ressona en totes les nostres ments. Un gran encert!  

 

 

Aula Oberta. XX edició 

Aula Oberta:  S’han realitzat 13 sessions a la Biblioteca Carles Rahola amb qui s’ha acordat, 
com el curs passat, oferir per a cada sessió cinc places gratuïtes per usuaris de la Biblioteca. El 
nombre de participants ha sigut de 92 alumnes i la mitjana d’alumnat per sessió ha sigut de 66 
alumnes.   

 



 

 

Annexes 

Annex I: actes de les reunions del Claustre del 
professorat 

 

 
ACTA DEL CLAUSTRE ORDINARI DE PROFESSORS DE L’ESCOL A 
MUNICIPAL DE MÚSICA DE GIRONA DEL DIA 4 DE SETEMBRE  DE 2017  
 

 
A l’auditori de l’EMM es reuneix el Claustre de professors amb l’assistència del següent 
professorat: Yolanda Fernández com a cap d’estudis, Marc Piqué, com a director de l’EMM, 
Enric Masriera, com a secretari acadèmic, Fina Sirvent, Pere Coma, Josep Joan, Almudena 
Jambrina, Pau Ferrer, David Canet, Imma Pascual,  Emma Tura, Joan Alfaras, Irene Ferrer, 
Josep Tro, Jana Boadas, Laura Serra, Montse Frigoler, Sam Atencia, Elisenda Torramilans, 
Esteve Zulet, Enric Canada i Rosa Corella. 
S’excusa: Núria Rodríguez i Sam Atencia. 
S’absenta: ningú. 
 
El Claustre comença a les 10.45h 
 

ORDRE DEL DIA: 
1. Aprovació de l’acta ordinària del claustre 28 de  juny 

L’Elisenda comenta que va assistir al claustre i en canvi a l’acta surt com excusada. 
S’aprova l’acta. 

 
2. Lectura i aprovació del Pla Anual 2017-18 

En Marc comenta els petits canvis que hi ha al Pla Anual respecte al que va enviar per 
correu la setmana passada: 
- Canvi de nom en el càrrec d’en Joan: coordinador de l’àmbit de tecnologies en la 
gestió pedagògica. 
- L’últim claustre ordinari del curs serà el dia 28 de juny. 
- Aquest curs no hi ha cap pont per Sant Narcís. 
- Projecte Montsalvatge: en Pau farà l’Orff i  la classe de cant coral la farà conjuntament 
amb la Beth Riera professora de l’Escola de Santa Eugènia. 
- Projecte d’Art Integral de l’Escola Àgora: l’objectiu és potenciar l’aprenentatge musical 
de l’alumnat per tal de reforçar la lectoescriptura. Anirà a càrrec d’en Pau i es farà dins 
l’horari lectiu. 
- Valoració del curs d’estiu: El professorat troba que va estar bé i que els tallers sempre 
aporten coses interessants. Durant aquest primer trimestre es farà una reunió amb els 
de la Marfà per presentar propostes. 
- Concert coral del 12 de desembre: hi ha professors/es que creuen que s’ha de buscar 
un pla B en cas de pluja i altres que consideren que si plou s’ha d’anul·lar el concert. 
- El combo folk tocarà pel Dia de la Música i les orquestres de corda ho faran al Festival 
Simfònic. 
- Trobada de Geriones 12 de novembre a Can Fallida a Viladesens. 
- La Farinera actuarà pel Temps de Flors o pel Dia de la Música. 
- Es revisa la distribució d’aules. 
 
S’aprova el Pla Anual. 
 

3. Informacions relatives a Personal i Borsa de Tre ball 
- L’Elisenda ha demanat una reducció de jornada i se li ha concedit.  
- Borsa de treball: el dia 7 hi ha les proves de selecció per triar el professor/a de viola-
sensibilització i piano-repertorista. Hi ha 8 aspirants de piano i 3 de viola.  
- Segurament no es podran incorporar a principi de curs per tema de papers.  
- La Núria ha demanat una excedència però no li han concedit. 
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- En data d’avui en Dani ha demanat reincorporar-se i estem esperant la resposta a  
l’Ajuntament.  
   

 
4. Altres informacions 

- La Sílvia Artau,  cap de control dels Organismes Autònoms, vol actualitzar el conveni.  

- Banc d’instruments: els contractes es realitzaran com el curs passat. No es pot deixar 
cap instrument fins que la família entregui al tutor una còpia del contracte amb totes 
firmes (secretaria, director i pares). Aquesta còpia es guardarà dins un dossier que 
trobareu clavat a la paret de la vostra aula. En cas que es faci una ampliació no cal fer 
cap document, a no ser que l’ampliació requereixi un canvi d’instrument. Aleshores cal 
anotar el canvi en el contracte de lloguer (per exemple: el fagotí FGTI 3 ha estat 
retornat en bon estat i s’ha canviat pel fagot FGT-2). 

 
5. Precs i preguntes 

- L’Emma pregunta si se sap alguna cosa del tema antiguitat: En Marc diu que de 
moment no se sap res.  
- L’Esteve considera que l’ampliació de tres hores que es va fer fa anys per decret ha 
de deixar de tenir validesa. En Marc considera que aquest tema s’ha de tractar a la 
negociació del nou conveni. 
  
 

Sense més temes a tractar el claustre finalitza a les 12.10h i perquè així quedi constància signo 
aquesta acta com a secretari acadèmic de l’EMM. 

 
 Enric Masriera 

 

 

 
ACTA DEL CLAUSTRE ORDINARI DE PROFESSORS DE L’ESCOL A 
MUNICIPAL DE MÚSICA DE GIRONA DEL DIA 13 DE NOVEMBR E DE 2017  
 

 
A l’auditori de l’EMM es reuneix el Claustre de professors amb l’assistència del següent 
professorat: Yolanda Fernández com a cap d’estudis, Marc Piqué, com a director de l’EMM, 
Enric Masriera, com a secretari acadèmic, Fina Sirvent, Pere Coma, Josep Joan, Almudena 
Jambrina, Pau Ferrer, David Canet, Imma Pascual,  Emma Tura, Joan Alfaras, Irene Ferrer, 
Josep Tro,  Montse Frigoler, Sam Atencia, Elisenda Torramilans i Sam Atencia. 
S’excusa: Rosa Corella, Arabel·la Fernández i JanaBoadas.  
S’absenta: Laura Serra, Esteve Zulet i Enric Canada. 
 
El Claustre comença a les 10.30h 
 
ORDRE DEL DIA: 
 

1. Aprovació de l’acta ordinària del claustre 4 de setembre 
S’aprova l’acta. 

 
2. Audicions del mes de desembre. 

El dimecres 13 de desembre es tanca el termini perquè els tutors entrin el nom dels 
alumnes i obres de les audicions en el Drive que en Joan compartirà amb tot el 
professorat. Els coordinadors faran el programa i l’enviaran  en PDF el dijous 14  a 
Secretaria perquè en faci les còpies corresponents. El màxim d’alumnes per audició és 
14. Qualsevol dubte s’ha d’adreçar a en Joan. Quasi totes les audicions tenen pianista 
acompanyant, cal fer arribar les còpies dels acompanyaments amb uns 15 dies 
d’antelació. 
 



 

 

3. Concert a les Escales de la Catedral del 12 de d esembre 
L’empresa BTM farà la  sonorització i posarà els llums. Es tallarà el trànsit i el concert 
durarà uns 30 minuts. Hi participen els cors de FB1 i FB2 i seran uns 120 cantaires. 
L’assaig serà a les 17.45h i el concert a les 18.30h Vestuari: gorres, guants i bufandes 
de colors. Professors implicats: Pau, Imma, Montse (acordió), Marc (piano) i Yolanda 
(fotos). 

 
4. Adjudicació de places d’instrument a alumnat de Sen sibilització 6 anys  

Els alumnes de sensibilització que vulguin podran passar a provar instruments del 
professorat que tingui vacants. El gener s’adjudicaran les places. 
 

5. Informes de Sensibilització, Formació Bàsica i F ormació Avançada 
Al desembre s’entreguen els informes de sensibilització. Els de FB i FA a finals de 
gener, principis de febrer. Els tutors que tinguin alumnat que faci la prova han d’estar 
atents a les orientacions que publica cada any la Generalitat i que penja el Conservatori 
a la seu web cap a principis d’any (a vegades hi ha petits canvis). El conservatori no 
deixa examinar a ningú que no porti el repertori actualitzat.  
 

6. Propostes de formació per l’Escola d’Estiu 2018 
El Claustre fa diverses propostes: Marina Garcés, filòsofa; Albert Gumí , pedagog; 
Manuel Güell, curs d’assertivitat; Jordi Albert, Antoni Miralpeix, Joan Chamorro, 
Damaris Gelabert.  
 

7. Altres informacions 
No n’hi ha 
 

8. Precs i preguntes 
En Pere pregunta si l’EMM s’afegirà a l’iniciativa que fan algunes escoles de tocar el  
Cant dels ocells cada dia en algun lloc de la ciutat per demanar la llibertat dels presos 
polítics. Es considera que és un tema polític i l’escola no hi ha d’entrar. 
En Sam troba que el claustre hauria de debatre que farà l’escola davant d’altres 
possibles convocatòries de vaga.  En Marc comenta que sempre es pregunta a la Clara 
quina és la posició de l’Ajuntament. En l’aturada general l’Ajuntamnet s’hi va adherir i 
per tant, l’escola va tancar. En canvi, en la vaga general totes les escoles van oferir 
serveis mínims i cada treballador/a va decidir la seva postura d’una manera personal. 
En tot cas, l’aturada va ser en un dimarts i la vaga en un dimecres i per tant els 
alumnes afectats no van ser els mateixos. L’inconvenient va ser que el dimecres 
anterior va ser festiu. De tota manera,  molts alumnes van fer vaga i no van venir a 
l’escola. 
 
 
 

Sense més temes a tractar el claustre finalitza a les 11.45h i perquè així quedi constància signo 
aquesta acta com a secretari acadèmic de l’EMM. 

 
Enric Masriera 

 
 

 

 
ACTA DEL CLAUSTRE ORDINARI DE PROFESSORS DE L’ESCOL A 
MUNICIPAL DE MÚSICA DE GIRONA DEL DIA 22 DE GENER D E 2018  
 

 
A l’auditori de l’EMM es reuneix el Claustre de professors amb l’assistència del següent 
professorat: Yolanda Fernández com a cap d’estudis, Marc Piqué, com a director de l’EMM, 
Enric Masriera, com a secretari acadèmic, Fina Sirvent, Pere Coma, Josep Juan, Almudena 
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Jambrina, Pau Ferrer, David Canet, Imma Pascual, Joan Alfaras, Irene Ferrer, Josep Tro, Sam 
Atencia, Elisenda Torramilans, Rosa Corella, Arabel·la Fernández i Enric Canada 
S’excusa: Jana Boadas, Emma Tura, Laura Serra i Montse Frigoler. 
S’absenta: Esteve Zulet 
 
El Claustre comença a les 10.40 h 
 

ORDRE DEL DIA: 
 

1. Aprovació de l’acta ordinària del claustre 13 de  novembre de 2017 
S’aprova l’acta. 

 
2. Informes d’avaluació 

En Joan ja ha penjat els informes al drive. El professorat de grups ha d’haver entrat les 
seves valoracions i els tutors ho han d’enviar a partir del 4 de febrer a les famílies en 
PDF. No cal enviar-ho a secretaria perquè només guarden l’informe final al juny.  
 

3. Coordinació de les activitats previstes pel mes de febrer 
- 2 febrer concert de l’Stringjunts al MUTUAM i el 4 febrer al Museu Història. 
- 16 de febrer: concert grup de flautes i guitarres a l’auditori EMM a les 19.30h 
- 17 de febrer:  

- Concert de Sensibilització a les 11h. Els profes han d’estar allà a les 9h. Les 
entrades es poden recollir del 2 al 8 de febrer i si en volen més ho han de demanar 
i a partir del 12 s’adjudicaran.  
- Concert del combo Jazz i Jove a les 12.30h 
- Concert de les orquestres de vent i combo folk a les 16.00h 
- Concert de les orquestres de corda a les 17.30h 
- Concert de la Farinera i Vergelitàdia a les 19.15h.  

 
 

4. Valoració de les activitats del mes de desembre: au dicions i concert a la Catedral  
- Concert a la Catedral: va estar molt bé; surt una mica car però té molt d’èxit. Potser es 
podria fer cada dos anys. En el Consell rector, el regidor de la cup, va preguntar si 
trobàvem adequat fer Nadales en un centre públic. El Claustre considera que forma 
part de la nostra cultura i tradició.  
- Audicions al dia: Molt bé els programes al drive que va preparar en Joan. A la majoria 
de professorat li agraden aquestes audicions perquè són variades també de cara a les 
famílies. Cal repartir els alumnes una mica millor perquè hi havia audicions que hi havia 
molta gent, sobretot dilluns, dimarts i dimecres. Alguns professors/es demanen fer 
audicions per instruments al maig per poder tocar peces conjuntes. Es demana fer un 
simulacre de prova instrumental  abans de Setmana Santa pels alumnes de FA. 
S’acorda fer-ho dimarts i dijous entre les dues orquestres.   
 

5. Calendari de tria d’instrument de l’alumnat de S ensibilització 
La reunió es farà la l’última setmana d’abril i la tria es farà durant la setmana 
d’audicions del maig. Les professores que enguany fan Sensibilització 6 són la Fina i 
l’Almudena. 

6. Músics del Tots Junts a Cantar 
Joan, Yolanda, Arabel·la, Pau, Pere, Enric M., Esteve, Almudena, Laura, Emma i Enric 
C. Assaig general 22 de maig (matí i 1a hora tarda) i 23 tarda (aquest dia no hi ah 
classes a l’EMM). L’assaig de músics serà un matí que s’acordarà entre tots els 
participants. Les partitures les té en Marc i hi ha un audio. 
 

7. Comanda de partitures 
El professorat que vulgui han d’enviar els links del què volen per ordre de preferència a 
l’Enric M. Data límit: 15 de febrer. Al setembre es farà una altra comanda.  
 



 

 

8. Calendari d’eleccions a la direcció de l’EMM 
Del 5 al 23 de març presentació de candidatures i el 9 d’abril eleccions. Si no surt ningú 
l’equip actual es presentarà. La normativa diu que només es pot presentar a director 
per un mandat de 4 anys el professorat que està fixe. En Marc comenta que de 
moment no hi ha moviment per fer oposicions per poder passar el personal indefinit a 
fixe. Tot està aturat perquè la persona que s’encarrega d’aquest temes està de baixa 
per maternitat. 

9. Altres informacions 
La dona de la neteja diu que s’ha trobat la porta de metall d’entrada al pati oberta. 
L’encarregat de tancar-la és el conserge que és l’últim que marxa. En Marc demana al 
professorat que té la clau que si mai tanca la porta que s’asseguri que ho fa 
correctament.  
L’Imma diu que l’aula 4 fa molta fred. Segurament entra aire per algun lloc. En Marc diu 
que pot utilitzar una estufa de reforç que està a l’aula 10. 
Es demana a en Tro que torni a posar el biombo de l’aula 4-5 un cop acabi la classe. 
L’Imma i la Laura se’l troben obert i tenen dificultats per tancar-lo.  
En David demana cadires petites amb respatller com les que utilitzen a les escoles per 
l’orquestra infantil. En necessiten unes 20. L’Enric M pregunta si algú necessita cadires 
amb braç a l’auditori perquè fan molta nosa. En Pere en necessita 5. 
 

10. Precs i preguntes 
No n’hi ha. 

 
 

Sense més temes a tractar el claustre finalitza a les 12.20h i perquè així quedi constància signo 
aquesta acta com a secretari acadèmic de l’EMM. 

 
 

 Enric Masriera 
 

 

 
ACTA DEL CLAUSTRE ORDINARI DE PROFESSORAT DE L’ESCO LA 
MUNICIPAL DE MÚSICA DE GIRONA DEL DIA 23 DE D’ABRIL  DE 2018  
 

 
A l’auditori de l’EMM es reuneix el Claustre de professors amb l’assistència del següent 
professorat: Fina Sirvent, Almudena Jambrina, Pere Coma, Joan Alfaras, Pau Ferrer, Enric 
Masriera, Yolanda Fernández, Josep Tro, Irene Ferrer, Marc Piqué, Enric Canada, Laura Serra 
i Montse Frigoler. 
S’excusa: Sam Atencia, Emma Tura, Arabel·la Fernández, Imma Pascual, Elisenda 
Torramilans, Anna Giménez, Jana Boadas, Maria Figa i Josep Juan. 
S’absenta: David Canet i Esteve Zulet 
 
El Claustre comença a les 10.20 h 
 

ORDRE DEL DIA: 
6. Aprovació de l’acta ordinària del claustre 22 de  gener de 2018 

S’aprova l’acta. 
 

7. Procés de confirmació de plaça pel curs 2018-19 
Els profes de Sensibilització han d’explicar a les famílies com funciona i recollir les 
confirmacions. La reunió informativa de la tria instrumental serà dimecres 24 d’abril.  
Alumnat d’assignatures soltes és el professorat de l’assignatura qui fa de tutor. 
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Els que fan la prova d’accés poden reservar plaça fins el 22 de juny a partir d’aquesta 
data és cobrarà la matrícula. En cas que entrin al Conservatori, han de renunciar a la 
plaça de l’EMM per escrit. 

 
8. Procés de tria d’instrument de l’alumnat de Sens i 6 

Es revisa la graella amb els horaris de presentació dels instruments i com queden les 
classes de sensi 5 d’aquesta setmana. 
 

9. Setmana d’audicions 
Es revisa la graella la graella d’audicions i es recorda: 

- Les classes de Sensibilització 6 s’anul·len durant la setmana del 21 al 25 de maig 
perquè han d’anar a les presentacions instrumentals. 
- S’anul·la la Farinera i la Geriona Juvenil 
- La resta de classes s’anul·len excepte les classes d’instrument dels alumnes que 
no facin audició (adults...). El tutor pot moure horaris o fer col·lectives o recuperar 
les classe durant l’última setmana de juny 
- Proves de LLM per alumnes de fora de l’EMM el dijous de 17:30 a 19:30h A-13 
Fina 
- Simulacre de prova d’accés de LLM dilluns 21 de maig de 17:30 a 19:30h A-13 
Fina  
- TJC dimarts 22 (assaig matí i 1a hora tarda) i dimecres 23 (tarda): Imma, Emma,  
Joan, Yolanda, Arabel·la,  Pau, Pere, Esteve, Almudena, Enric M, Jordi Casas, 
Laura, Oriol Mallart,  Enric C. i Montse. 
- Dimarts 22 de maig: Concert dels cors de FB i FA (TIC-TAC) a l’Auditori- Palau de 
Congressos Profes: Marc (piano), Irene (flauta) i Yolanda (violí) Direcció: Imma,  
Narrador/a: alumnat   Ajudants: David i Fina 

 
10. Tots Junts a Cantar 

 TJC dimarts 22 de maig (assaig matí i 1a hora tarda) i dimecres 23 de maig (tarda): 
Imma, Emma,  Joan, Yolanda, Arabel·la,  Pau, Pere, Esteve, Almudena, Enric M, Jordi 
Casas, Laura, Oriol Mallart,  Enric C. i Montse. 

 
11. Actuacions del tercer trimestre dels conjunts i nstrumentals i vocals 
- Dijous 3 de maig, Geriona Infantil i Gossos a l’Auditori de Barcelona. 
- Dissabte 19 de maig, Nit dels museus, a les 18 h o 19 h Trio de canyes a la Casa Masó 

i a les 21 h Stringjunts al Museu d’Història. 
- Diumenges 13 i 20 de maig, Temps de Flors, a la Mercè.  Grup de guitarres.   

Coordinadors: dia 13 Marc matí i Enric M. tarda. Dia 20 Yolanda matí i Almudena  
tarda. 

- Diumenge 3 de juny, Festivalot, 15.30 h Geriona infantil amb Manu Guix a l’Auditori-
Palau de Congressos. 

- Dissabte 9 de juny Festival Simfònic: 18h Museu d’art orquestres de corda 
- Diumenge 12 de juny Concert Geriones a la Mercè 
- Divendres 15 de juny Concert Montsalvatge a la Mercè 
- Dilluns 18  de juny a les 20h concert combo jove a l’auditori de l’EMM.  
- Dimarts 19 de juny  concert d’orquestres de vent 18h  i combo folk i Stringjunts 19:30h  

a la Mercè 
- Dijous 21 de juny concert combo jazz a la Mercè Dia Internacional de la Música  
- A confirmar:  Millors notes de secundària i selectivitat (cada tutor ha de proposar el 

millor alumne entre 12 i 18 anys) trio de canyes,  trio de violoncels, duet de flautes 
travesseres i conjunt de trombons. 



 

 

 

12. Altres informacions 
- Fa 15 dies es van fer les proves de la borsa i es van presentar 2 clarinets i 1 saxo. La 
Rosa està de baixa i la substituta és diu Anna Giménez. 
- El pàrquing està reservat  només pels cotxes que tenen autoritzacions. 
- Aquest any es farà una col·laboració amb Health us Nepal. Aquesta associació està 
coordinada per un noi nascut al Nepal i adoptat d’aquí Girona. La col·laboració es farà 
en tres concerts: el del Tic-tac, el de la Geriona, 12 de juny; i el de les orquestres de 
vent, i stringjunts i combo folk del dia 19 de juny.  
La Laia està treballant en tot el tema laboral que està pendent i demana si hi ha algun 
professor/a que la vulgui recolzar en aquest procés. 

13. Precs i preguntes 
No n’hi ha. 

 
Sense més temes a tractar el claustre finalitza a les 11.30 h i perquè així quedi constància 
signo aquesta acta com a secretari acadèmic de l’EMM. 
 

 Enric Masriera 
 
 

 

 
ACTA DEL CLAUSTRE EXTRAORDINARI DE PROFESSORS DE L’ ESCOLA 
MUNICIPAL DE MÚSICA DE GIRONA DEL DIA 23 D’ABRIL DE  2018 
 

 
A l’auditori de l’EMM es reuneix el Claustre de professors amb l’assistència del següent 
professorat: Fina Sirvent, Almudena Jambrina, Pere Coma, Joan Alfaras, Enric Masriera, 
Yolanda Fernández, Josep Tro, Irene Ferrer, Marc Piqué, Enric Canada, Laura Serra i Montse 
Frigoler. 
S’excusa: Sam Atencia, Emma Tura, Arabel·la Fernández, Imma Pascual, Elisenda 
Torramilans, Anna Giménez, Jana Boadas, Maria Figa, Pau Ferrer i Josep Juan. 
S’absenta: David Canet i Esteve Zulet 
 

El claustre comença a les 10.00 h amb un únic punt a l’ordre del dia: 
 

1. Eleccions a l’equip directiu  
 
El 23 de març va finalitzar el termini per al lliurament de projectes de direcció de l'EMM 
i no es va presentar cap candidatura. 
 
El Consell Rector, que es va celebrar el dilluns 16 de maig, va acceptar la petició del 
claustre de corregir el punt 1.9 de la normativa, que impedia que el director sortint 
pogués ser elegit, i aprovar el nou calendari. 
 
Així, doncs, en aquest claustre s’ha d’escollir una nova direcció per un any, des de l’1 
de juliol de 2018 fins al 30 de juny del 2019. 
 
Es procedeix a la votació i el Claustre escull com a director a en Marc Piqué per 
unanimitat. 
 
 
 
Sense més temes a tractar el claustre finalitza a les 10.20 h i perquè així quedi 
constància signo aquesta acta com a secretari acadèmic de l’EMM 
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                                                                                                                               Enric Masriera  
 

 

 
ACTA DEL CLAUSTRE ORDINARI DE PROFESSORAT DE L’ESCO LA 
MUNICIPAL DE MÚSICA DE GIRONA DEL DIA 28 DE DE JUNY  DE 2018  
 

 
A l’auditori de l’EMM es reuneix el Claustre de professors amb l’assistència del següent 
professorat: Fina Sirvent, Sam Atencia, Imma Pascual, Arabel·la Fernández, Pere Coma, Joan 
Alfaras, Pau Ferrer, Enric Masriera, Rosa Corella, Josep Juan, Yolanda Fernández, Josep Tro, 
Irene Ferrer, Marc Piqué, Enric Canada, Montse Frigoler, David Canet i Esteve Zulet 
 
S’excusa: Almudena Jambrina, Emma Tura, Laura Serra, Elisenda Torramilans, Jana Boadas i 
Maria Figa. 
 
S’absenta: ningú. 
 
El Claustre comença a les 11.30 h 
 

ORDRE DEL DIA: 
1. Aprovació de l’acta ordinària del claustre 23 d’ abril de 2018 i l’acta extraordinària 

del mateix dia 
S’aproven les actes. 
 

2. Valoració del curs 17/18 
- Concert escales Catedral: Es valora molt bé; potser estaria bé fer-lo cada dos anys 
perquè els alumnes no repeteixin l’activitat. 
- Dia concertant: els horaris eren una mica justos i no hi havia massa temps per 
assajar. L’orquestra de corda va tenir un problema amb la reproducció de l’àudio i no va 
poder assajar gaire.  
- Tic tac: l’Imma demana poder assajar un dia amb tots els alumnes junts. En Marc diu 
que es van fer dos assajos aquella setmana però no hi havia  els mateixos 
professors/es i alumnes a cada assaig per qüestions d’horaris. Hi ha la possibilitat de 
que no tots els alumnes cantin totes les cançons i fer grups per edats. Aquest juliol es 
convocarà una reunió de cant coral per parlar d’aquest temes i preparar el cus vinent. 
- Activitats externes:  

• L’Imma considera que el cantant del Festivalot ha de venir  un dia per poder 
treballar bé el repertori i establir un contacte directe amb els nens/es. 
Considera que aquesta ha de ser la línia a seguir i així ho ha fet saber a la 
organització. Aquest any en Manu Guix no va voler venir. 

• Es demana més suport del professorat en els concerts d’orquestra per ajudar 
en el muntatge de l’escenari.  

• Es considera que s’ha d’inculcar als alumnes responsabilitats: portar faristol, 
ajudar amb les cadires. 

- Tots Junts a Cantar: va ser un gran èxit. L’Imma comenta que aquest any hi havia 
molts professors novells o substituts que anaven una mica perduts. El curs vinent 
tornarà l’Albert Gumí que ha estat molt ben valorat per tothom. 
- Projecte Montsalvatge: aquest juliol es farà una reunió aquest per planificar el curs 
vinent i reservar espais. 
- Setmana d’audicions de maig: hi ha queixes d’alguns professors/es que consideren 
que no hi ha prou temps per fer les presentacions instrumentals i preparar les audicions 
al mateix dia. També es comenta que les aules són petites per rebre l’alumnat amb les 
famílies. Es decideix fer la presentacions d’instruments de sensibilització 6 del curs 
vinent en dissabte. Hi ha professors/es que consideren que no s’ha de deixar provar els 
instruments a l’alumnat (higiene, desequilibri entre els instruments de resposta 
immediata i els que no) i d’altres que si que ho volen. L’equip directiu pensarà el format. 



 

 

  
 

3. Proposta d’activitats pel curs 18/19 
Les propostes s’han de fer com més aviat millor per tal de preveure espais, demanar 
pressupost, etc... 

• L’Imma considera que l’alumnat avançat de piano hauria de fer algun taller 
d’improvisació. 

• En Josep Joan proposa fer una big band. L’Enric Canada diu que el combo jazz 
ja és una petita big band. Actualment són més de 15 alumnes i sembla que el 
curs vinent creixerà. Per aquesta raó s’ha traslladat a l’auditori per tenir més 
espai. 

 
4. Aulari curs 18/19 

Es repassa l’aulari. L’Esteve demana l’aula del pati també el dimecres. La Rosa diu que 
necessita espai per fer el grup de flautes de bec.  
 

5. Borsa de treball 
El dijous 5 de juliol a les 10h hi ha borsa de treball de llenguatge i flauta de bec. El 
professorat que hi ha de ser és: Marc, Imma, Almudena, Rosa i Enric M. 

 
6. Informacions diverses 

• S’ha recollit 1087€ en els concerts solidaris amb Health  Us Nepal. 
• Es recorda que els dies 2, 3 i 4 de juliol hi ha el curs d’estiu a la Marfà. 
• L’Elisenda ha dit que plega de l’escola perquè li han ofert més hores a la feina 

que està fent a Barcelona. 
• S’informa que l’Albert Morcillo torna i, per tant, la Laura no podrà continuar 

perquè la plaça la té l’Albert. 
• El curs que ve hi ha eleccions a l’Equip Directiu. En Marc diu que cada cop hi 

ha més feina administrativa i considera que altres professors amb plaça fixa i 
jornada complerta han d’agafar la responsabilitat de fer el relleu. La Clara no té 
signatura i moltes coses les ha d’assumir el director. La Clara seguirà fins les 
eleccions municipals de l’any vinent. 

 

7. Precs i preguntes 
No n’hi ha. 

Sense més temes a tractar el claustre finalitza a les 12.50 h i perquè així quedi constància 
signo aquesta acta com a secretari acadèmic de l’EMM. 
 

 Enric Masriera 
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Annex II: actes del Consell escolar 

 

                                                                                                                             
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL ESCOLAR  

DEL DIA 4 D’OCTUBRE DE 2017 

 

A la ciutat de Girona, essent les 15:00 hores del dia 4 d’octubre, en el domicili social de 
l’Entitat, es reuneix en sessió ordinària el Consell Escolar de l’Escola Municipal de Música de 
Girona, amb el següent: 

ORDRE DEL DIA: 

1. Lectura i aprovació de l’acta de la darrera reun ió del Consell Escolar. 
2. Presentació i aprovació, si s’escau, de la Memòr ia del curs 2016-17 
3. Presentació i aprovació, si s’escau, del Pla Anu al del curs 2017-18 
4. Altres informacions 
5. Precs i preguntes. 

  

Assistents: Clara Sànchez-Castro, Yolanda Fernández, Marc Piqué, Enric Masriera, 
Montse Frigoler, Esteve Zulet i Alba Almagro. 

S’excusen: Isabel Muradàs, Laia Ripoll, Gisela Vicenç, Daniel Coll, Sam Atencia, 
Laura Serra, Fina Sirvent i Jana Boadas.  

S’absenten Marta Poch i Francisco Reina. 

  

1. Aprovació de l’actes del dia 29 de maig 
S’aproven les actes. 

2. Presentació i aprovació, si s’escau, de la Memòr ia del curs 2016-17 
Es comenta la memòria fent esment en les següents activitats: 

- Gravació del 2n disc de la Geriona que va anar molt bé. 

- Concert de Nadal que enguany es farà a les escales de la catedral. 

- Dia concertant del febrer. Aquest curs alguns combos aniran a tocar al Museu 
d’història i la Farinera tocarà al C.C. la Mercè. 

- Concert Creu roja que va anar molt bé i va recaptar uns 1000€ Hi ha la proposta de 
buscar altres entitats que els hi pugui interessar. La idea es canviar cada any d’entitat i 
fer un circuit cíclic. 

S’aprova la memòria. 

3. Presentació i aprovació, si s’escau, del Pla Anu al del curs 2017-18 
Es comenten els petits canvis que hi ha hagut: 

-  En Marc  és el director de l’EMM. 

- Durant el segon trimestre s’obre el procés de noves eleccions a l’equip directiu. 



 

 

- Hi ha canvis de professorat mitjançant una borsa de treball: L’Arabel·la Fernández, 
nova professora de viola i sensibilització; i Maria Figa, pianista acompanyant del cor 
Geriona. 

- Calendari escolar: per Sant Narcís no hi ha pont perquè el curs passat vam fer un dia 
més de festa. 

- Projecte Montsalvatge: en Pau Ferrer fa el cant coral juntament amb la Beth Riera, 
professora de l’escola Santa Eugènia.  

- Es vol donar molta importància als actes pels premis de millors notes de secundària i 
selectivitat fent que des de l’EMM hi participin els millors alumnes. 

- El concert de Nadal de la Geriona està pendent de saber el pressupost. En Marc diu 
que no surt en la programació del web de l’Auditori. 

- Tots Junts a Cantar: farem “els apranents de solfa” de l’Albert Gumí, que d’entre altres 
coses dirigeix l’Orquestra Integrada. És una cantata molt didàctica.  

S’aprova el Pla Anual. 

4. Altres informacions  
No n’hi ha 

5. Precs i preguntes. 
No n’hi ha 

 

Sense més temes a tractar el Consell Escolar finalitza a les 15:40h i perquè així consti, signo 
aquesta acta com a secretari acadèmic de l’EMM de Girona. 

Enric Masriera 

 

                                                                                                                             
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL ESCOLAR  

DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2018 

 

A la ciutat de Girona, essent les 15.00 hores del dia 11 d’abril, en el domicili social de l’entitat, 
es reuneix en sessió ordinària el Consell Escolar de l’Escola Municipal de Música de Girona, 
amb el següent: 

                          

ORDRE DEL DIA: 

 

1. Lectura i aprovació de l’acta de la darrera reun ió del Consell Escolar. 
2. Informació referent al curs 2018-19:  

• Oferta formativa 
• Procés de preinscripció i matriculació 
• PreusEleccions a la direcció de l’EMM. Resultat 

3. Informacions diverses 
4. Precs i preguntes. 

  

Assistents: Clara Sànchez-Castro, Yolanda Fernández, Marc Piqué, Enric Masriera, 
Montse Frigoler, Laia Ripoll, Daniel Coll i Fina Sirvent. 
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S’excusen: Isabel Muradàs, Alba Almagro, Francisco Reina, Gisela Vicenç, Sam 
Atencia, Esteve Zulet, Jana Boadas, Laura Serra i Marta Poch. 

S’absenten Ningú. 

  

1. Aprovació de l’acta del dia 4 d’octubre de 2017 
S’aprova l’acta. 

2. Informació referent al curs 2018-19:  

- Oferta formativa: bàsicament és la mateixa del curs passat. Té tres eixos:  

Programes formatius: l’únic canvi és que la classe d’harmonia i improvisació passarà a 
dir-se Llenguatge musical d’aprofundiment que farà la Fina. Es vol donar continuïtat en 
aquesta matèria per els alumnes que acabin FB5/FA5. 

Grups instrumentals i corals: Es tornarà a obrir un cor per a joves i adults per poder 
ubicar als alumnes de MM i FB3C. 

Aula oberta: Té molt d’èxit. En Rafael Esteve fa les sessions molt amenes i molt 
interessants. Des de fa una anys es fa a la biblioteca Carles Rahola  

 

- Procés de preinscripció i matriculació: El procés s’obre el 23 d’abril. L’únic que 
falta concretar és la data  del sorteig perquè anem a remolc de les escoles bressol. 
Caldrà fer un consell escolar per resoldre les reclamacions que hi puguin haver per les 
baremacions. La Laia exposa que quan es demana un certificat de convivència només 
hi consta el nom del menor i el de l’adult que fa el tràmit (la resta d’adults no hi figuren 
si no fan el tràmit personalment). Es considera que és suficient. 

- Preus: S’incrementen un 5% per evitar l’endeutament de l’escola. Calia fer una puja 
del 10% per aconseguir l’estabilitat pressupostària i es va optar per fer aquesta puja en 
dos anys (un 5% el curs actual + un 5% el curs 2018-19). Amb aquestes mesures 
l’escola s’estabilitzarà. En Marc ha fet una comparativa amb els preus d’altres centres i 
el equivalent de FB1 és: Conservatori 113€, Escola de Música del Gironés 95€ sense el 
cant coral, conservatori de Vic 78€. A l’EMM de Girona quedarà per 77€.  

 

3. Eleccions a la direcció de l’EMM. Resultat 
L’any passat es va canviar la normativa per incloure un punt que evités que el claustre 
votés al director/a sortint en cas que no es presentés cap candidatura. Això estava 
pensat per evitar que una persona que portés molts anys en el càrrec pogués tornar a 
ser elegit. Ara ens trobem, però, que el director sortint, que només ha fet un any de 
mandat, no pot ser elegit tot i que ha manifestat que li agradaria seguir en el càrrec si el 
claustre el vota. Per tant, tot el claustre ha signat una petició que es portarà al Consell 
Rector perquè s’anul·li aquest punt de la normativa. El claustre per votar el nou 
director/a serà el 23 d’abril.  

4. Informacions diverses. Es comenta que s’estan preparant totes les memòries per 
demanar la subvenció de la Generalitat corresponent al curs 2016-2017. El termini és el 
27 d’abril. 
 

5. Precs i preguntes. 
La Laia exposa varies coses: 



 

 

- Demana que les assignatures de MM es vagin canviant perquè els alumnes tinguin 
més oferta. Actualment només n’hi ha tres. L’equip directiu hi està d’acord i pel curs 
vinent es canvia l’harmonia i improvisació pel llenguatge d’aprofundiment. De tota 
manera, tot depèn una mica de la disponibilitat del professorat.  

- Avui han tornat a sortir goteres a l’aula 4 i 12 (només passa quan plou molt). Les 
brigades ja van venir a mirar-s’ho quan va haver-hi la pedregada però no ho han 
solucionat. La Clara diu que ho tornarà a parlar amb l’arquitecte. 

- La Marta Poch, que s’ha excusat, pregunta per varies coses que es van demanar fa 
varies sessions:  

• Posar més bancs i alguna taula al pati: s’ha demanat que pintin els bancs que hi 
ha i es demanarà si poden posar alguna taula i més bancs. 

• Caminet per accedir a l’entrada de l’EMM per evitar l’aigua que s’acumula quan 
plou: Les brigades s’ho han mirat i estan estudiant de posar una reixeta amb 
canalització.  

• Creació d’una Fundació: es considera que el millor és fer una reunió amb la 
Marta per aclarir dubtes sobre aquest tema.  

 

 Sense més temes a tractar el Consell Escolar finalitza a les 15.40 h i perquè així 
consti, signo aquesta acta com a secretari acadèmic de l’EMM de Girona. 

 

Enric Masriera 

 

                                                                                                                             
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL ESCOLAR  

DEL DIA 24 DE MAIG DE 2018 

 

A la ciutat de Girona, essent les 15.45 hores del dia 24 de maig, en el domicili social de l’entitat, 
es reuneix en sessió ordinària el Consell Escolar de l’Escola Municipal de Música de Girona, 
amb el següent: 

                          

ORDRE DEL DIA: 

 

1. Aprovació de l’acta anterior. 
2. Resolució de reclamacions de la baremació de l’a lumnat preinscrit a l’EMM 

pel curs 2018-19  
3. Eleccions a la direcció de l’EMM. Resultat 
4. Precs i preguntes. 

  

 

Assistents: Yolanda Fernández, Marc Piqué, Alba Almagro, Francisco Reina, Enric 
Masriera, Laia Ripoll, Marta Poch i Fina Sirvent. 

S’excusen: Isabel Muradàs, Clara Sànchez-Castro, Gisela Vicenç, Sam Atencia, 
Montse Frigoler, Jana Boadas i Laura Serra.  

S’absenten Daniel Coll i Esteve Zulet. 
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1. Aprovació de l’acta del dia 11d’abril de 2018 
S’aprova l’acta. 

2. Resolució de reclamacions de la baremació de l’alum nat preinscrit a l’EMM  pel 
curs 2018-19  

S’explica que hi ha hagut 55 de sensibilització 5, 27 de sensibilització 6, d’instruments 
55, de farinera 4, de Geriona infantil 9, de la juvenil 1, de cor Geriona 3 i de grups 
instruments 111. 

Es passa a parlar de les incidències: 

- En dos casos s’ha tret el punt de Girona perquè un cop feta la comprovació, s’ha 
detectat que no estaven empadronats. 

- Per donar els punts d’empadronament cal que el nen/a i el pare o la mare estiguin 
empadronats a Girona. A vegades passa que la persona que fa el tràmit no està 
empadronat però l’altre sí que ho està. Hem pogut aclarir dos casos, però ni ha un 
en què no hem pogut saber si el que està empadronat és realment el pare o l’avi. 
No s’ha aclarit. S’acorda que la Laia els trucara perquè ho acreditin. 

- Rendes mínimes: hi ha una cas de dos germans que han portat la renda del 2016, però 
no l’actual del 2017. Se’ls ha demanat més documentació (PIRMI, vida laboral, atur, 
nòmines...). Es decideix que no se li concedeix el punt per renda mínima perquè se li 
va explicar i donar els tres dies de reclamació perquè acabés de portar documentació. 
No han portat més documentació i no han reclamat. 

- Una persona que es volia apuntar a dues coses. La normativa diu que només es 
compta l’última preinscripció. 

- Una persona que no va constar que era de Girona. Vam comprovar al padró i li vam 
concedir el punt, ell va dir que no està  empadronat. Finalment s’ha comprovat que era 
un error i no està empadronat i li hem retirat el punt. 
 

3. Eleccions a la direcció de l’EMM. Resultat 
S’explica que el 23 de març va finalitzar el termini per al lliurament de projectes de 
direcció de l'EMM i no es va presentar cap candidatura. 

El Claustre celebrat el 23 d’abril va escollir per unanimitat a Marc Piqué com a director 
pel proper curs. 
 

4. Precs i preguntes. 
L’Ignacio Reina fa constar que l’horari de Llenguatge d’adults es solapa amb la 
Farinera. Feia dos anys que es feia dimarts i pel curs vinent s’ha passat a dimecres. En 
Marc explica que és una qüestió laboral. La persona que havia de fer aquesta classe ha 
demanat una reducció de la seva jornada i això implica un canvi de professor. L’Ignacio 
considera que dos activitats encarades a adults no es poden solapar. La Yolanda diu 
que són molt poques les persones afectades i que està buscant alternatives: classe en 
divendres, a 1a hora de la tarda, classes conjuntes adults-menors, dinàmica del ritme.  

La Marta Poch pregunta com està el tema dels banc i taula al pati. La Laia diu que ja 
s’ha demanat a l’ajuntament, però no creu que ens ho posin si no els hi sobra, és a dir 
que ho treguin d’un altre lloc. S’ha mirat el que costa compra-ho, uns 200€. La Marta 
Poch apunta la possibilitat de fer una fundació per recaptar fons per l'Escola de Música. 
El direcotr li fa saber que desconeix la nomativa pel que fa a aquesta qüestió i apunta 
la possibilitat de reactivar l'AMPA de l'EMM, que actualment està dissolta.  

Sense més temes a tractar el Consell Escolar finalitza a les 16.30 h i perquè així consti, signo 
aquesta acta com a secretari acadèmic de l’EMM de Girona.  

Enric Masriera 

 


