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PRESENTACIÓPRESENTACIÓPRESENTACIÓPRESENTACIÓ 

 

 

FINALITATFINALITATFINALITATFINALITAT 

    

La finalitat d’aquesta Memòria Anual de Centre és oferir una eina de consulta ràpida sobre 

aspectes organitzatius del curs 2020/2021 a partir de les accions previstes al PAC; les 

incidències, la valoració dels resultats obtinguts i les propostes de millora de cara al proper curs. 

 

 

MARC NORMATIUMARC NORMATIUMARC NORMATIUMARC NORMATIU 

    

El marc normatiu de referència: 

· Llei d’Educació de Catalunya; Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació. Article 91. 

· Decret 102/210, de 3 d’agost, d’autonomia de centres educatius. Article 10. 

· Decret 179/1993, de 27 de juliol, pel qual es regulen les escoles de música i de dansa. Article 

13. 

 

 

INCIDÈNCIESINCIDÈNCIESINCIDÈNCIESINCIDÈNCIES 

 

Part de les incidències aquest curs, com era previsible, han tingut a veure amb la situació 

provocada per la pandèmia de Covid-19. 

Així, per exemple, ha hagut dos períodes en els quals el centre, seguint les resolucions 

publicades per Salut, va haver de tancar la seva activitat presencial i fer tota l’activitat 

telemàticament (tal com ja estava previst al Pla d’obertura i actuació). 

En concret aquest períodes van ser del 30 d’octubre al 20 de novembre i de l’11 de gener al 5 de 

febrer. 

 

Al retorn a les classes presencials després del primer d’aquests dos períodes, les normatives 

dictades per Salut van establir grups màxims de 6 alumnes, la qual cosa ens va obligar a dividir 

alguns grups de Llenguatge, que van passar de fer 2 hores setmanals de classe a 1 hora. 
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En relació a les incidències relacionades amb la pandèmia, cal destacar que al llarg del curs 

molts alumnes del centre han passat per períodes de confinament (alguns diverses vegades) 

degut a que algú de classe al seu centre de règim general havia donat positiu. En aquests casos, 

sempre que ha estat possible, s’ha mantingut l’activitat lectiva de manera telemàtica. 

També hem tingut algun cas de positius entre l’alumnat del centre (7 en total). En aquests casos, 

hem seguit en tot moment les indicacions que ens han marcat des del Servei de vigilància 

epidemiològica. 

 

A banda d’aquestes incidències fruit de la situació provocada per la pandèmia n’hi ha hagut 

d’altres relacionades amb el professorat. 

Per una banda el professor d’Oboè, que va sol·licitar una excedència des de l’inici de curs i es va 

reincorporar al mes de març, i d’altra el professor de Trompeta i Llenguatge, que ha estat de 

baixa des de meitat mes d’octubre fins a la finalització del curs.  

En cap dels 2 casos s’ha substituït la seva plaça. En el primer cas, comptava amb un sol alumne 

que es va incorporar a les classes al mes de març.  

Pel que fa al segon cas, les seves classes han estat assumides entre diversos professors del 

centre, la qual cosa va obligar a reestructurar horaris. 

 

Totes aquestes reestructuracions d’horaris, la limitació a grups de 6 alumnes, etc. han fet que 

aquest curs no s’hagin dut a terme les classes d’agrupacions instrumentals. 

 
 

 

DATA PRESENTACIÓDATA PRESENTACIÓDATA PRESENTACIÓDATA PRESENTACIÓ 

 

Data de presentació al Claustre:  07/ 07 /2021 
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VALORACIÓ DELS OBJECTIUS ANUALS VALORACIÓ DELS OBJECTIUS ANUALS VALORACIÓ DELS OBJECTIUS ANUALS VALORACIÓ DELS OBJECTIUS ANUALS  

 

En general el grau de compliment dels objectius (que, tot sigui dit, en vista de la incertesa no 

eren molts ni molt ambiciosos) ha estat satisfactori. 

    
    
    
Objectiu 1:  Adaptar el centre a les mesures per fer front a la pandèmia de CovidObjectiu 1:  Adaptar el centre a les mesures per fer front a la pandèmia de CovidObjectiu 1:  Adaptar el centre a les mesures per fer front a la pandèmia de CovidObjectiu 1:  Adaptar el centre a les mesures per fer front a la pandèmia de Covid----19.19.19.19. 

    
    

AccionsAccionsAccionsAccions IndicadorsIndicadorsIndicadorsIndicadors Assoliment de l’indicadorAssoliment de l’indicadorAssoliment de l’indicadorAssoliment de l’indicador 

1.1  Redactar el Pla d’actuació1.1  Redactar el Pla d’actuació1.1  Redactar el Pla d’actuació1.1  Redactar el Pla d’actuació Pla d’actuació AssoliAssoliAssoliAssolitttt 

1.2 Avaluació i adaptació 1.2 Avaluació i adaptació 1.2 Avaluació i adaptació 1.2 Avaluació i adaptació 

costant del Placostant del Placostant del Placostant del Pla 
Modificacions del 
Pla d’actuació 

Força:Força:Força:Força:   diverses actualitzacions del Pla 
(protocol de ventilació, limitació de grups a 6 
alumnes, etc) en funció de la normativa. 

    
    
Valoració:  Valoració:  Valoració:  Valoració:  El Pla d’obertura i actuació per al curs 20/21 en el marc de la pandèmia per Covid-

19 va estar redactat puntualment abans de l’inici de curs i enviat a totes les famílies per correu 

electrònic. També es va publicar a la pàgina web del centre. 

Al llarg del curs se n’han fet diverses adaptacions (com canvis en el protocol de ventilació, 

limitació de grups a 6 alumnes, etc.) en funció de les resolucions dictades en cada moment.  

El seguiment del Pla per part de tota la comunitat educativa (professorat, alumnat i famílies) ha 

estat molt elevat.  
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Objectiu 2:  Adaptar les programacions curriculars.Objectiu 2:  Adaptar les programacions curriculars.Objectiu 2:  Adaptar les programacions curriculars.Objectiu 2:  Adaptar les programacions curriculars. 

    

AccionsAccionsAccionsAccions IndicadorsIndicadorsIndicadorsIndicadors Assoliment de l’indicadorAssoliment de l’indicadorAssoliment de l’indicadorAssoliment de l’indicador 

2.1 Incidir en continguts bàsics 2.1 Incidir en continguts bàsics 2.1 Incidir en continguts bàsics 2.1 Incidir en continguts bàsics 

pendents del curs anpendents del curs anpendents del curs anpendents del curs anterterterteriorioriorior 
  

2.2 Adaptar els continguts del 2.2 Adaptar els continguts del 2.2 Adaptar els continguts del 2.2 Adaptar els continguts del 

curscurscurscurs 
  

    
    
Valoració:  Valoració:  Valoració:  Valoració:  Tot i que no s’havien concretat indicadors per valorar l’assoliment d’aquest objectiu, 

sí que el professorat l’ha anat desenvolupant en funció del progrés del seu alumnat. 

Donat que molts continguts que s’havien de treballar el darrer trimestre del curs passat van 

quedar pendents (especialment pel que fa a les classes col·lectives), durant el primer trimestre 

d’aquest curs es va aprofitar per treballar aquests continguts (almenys els més essencials). 

Donat el temps invertit en això, la suspensió durant breus períodes de les classes presencials, la 

reducció d’horaris en alguns casos, etc. s’han hagut d’adaptar les programacions, eliminant 

alguns continguts i fent una tria dels més bàsics per tal de tenir temps de treballar-los. 

    

Propostes de millora:   Propostes de millora:   Propostes de millora:   Propostes de millora:   Fer una exhaustiva avaluació inicial per determinar si convé incidir en 

alguns continguts que no s’hagin assimilat totalment. 

    

    

    

    

Objectiu 3:  Reorientar les actuacions de l’alumnat.Objectiu 3:  Reorientar les actuacions de l’alumnat.Objectiu 3:  Reorientar les actuacions de l’alumnat.Objectiu 3:  Reorientar les actuacions de l’alumnat. 

    
AccionsAccionsAccionsAccions IndicadorsIndicadorsIndicadorsIndicadors Assoliment Assoliment Assoliment Assoliment de l’indicadorde l’indicadorde l’indicadorde l’indicador 

3333.1 .1 .1 .1 Elaborar diferents propostes Elaborar diferents propostes Elaborar diferents propostes Elaborar diferents propostes 

d’actuacions en funció de la d’actuacions en funció de la d’actuacions en funció de la d’actuacions en funció de la 

situació pandèmicasituació pandèmicasituació pandèmicasituació pandèmica 

Propostes 
presentades 

 

Actuacions 
realitzades 

ForçaForçaForçaForça::::  diverses propostes d’actuacions 
(telemàtiques, semipresencials, amb 
públic)  
 
Poc:Poc:Poc:Poc:  només es va realitzar un grup 
d’actuacions per trimestre 
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Valoració:  Valoració:  Valoració:  Valoració:  Al llarg del curs s’han fet 3 tipus d’actuacions.  

Format multivídeo, on cadascú gravava la seva part a classe i posteriorment es feia el muntatge i 

edició del vídeo (actuacions de Nadal). 

Audicions semipresencials, on l’alumnat de cada instrument actuava només amb la presència de 

la resta d’alumnat participant. Les actuacions es gravaven en vídeo i s’enviaven a les famílies per 

tal que ho poguessin veure a casa (actuacions de la Setmana Cultural). 

Actuacions amb públic, a l’aire lliure, amb espai perimetrat, aforament limitat i reserva prèvia 

(actuacions de fi de curs – Simfònic i Dia de la música - ).  

    

Propostes de millora:    Propostes de millora:    Propostes de millora:    Propostes de millora:    Donat l’element motivador que les actuacions han mostrat ser per a 

l’alumnat (motivació que, donat l’estat anímic general, ara és més important que mai), el proper 

curs s’haurà d’incrementar el seu nombre (tot i que hagin de ser sense públic presencial). 

    
    
    
    
Objectiu 4:  Potenciar els canals telemàtics de docència, comunicació i difObjectiu 4:  Potenciar els canals telemàtics de docència, comunicació i difObjectiu 4:  Potenciar els canals telemàtics de docència, comunicació i difObjectiu 4:  Potenciar els canals telemàtics de docència, comunicació i difusió amb les usió amb les usió amb les usió amb les 

famífamífamífamílies i l’alumnat.lies i l’alumnat.lies i l’alumnat.lies i l’alumnat. 

    
AccionsAccionsAccionsAccions IndicadorsIndicadorsIndicadorsIndicadors Assoliment de l’indicadorAssoliment de l’indicadorAssoliment de l’indicadorAssoliment de l’indicador 

4.1 Potenciar Google Meet i 4.1 Potenciar Google Meet i 4.1 Potenciar Google Meet i 4.1 Potenciar Google Meet i 

Classroom com aClassroom com aClassroom com aClassroom com a    

plataformes per dur a terme plataformes per dur a terme plataformes per dur a terme plataformes per dur a terme 

classes telemàtiquesclasses telemàtiquesclasses telemàtiquesclasses telemàtiques 

Ús d’aquestes 
plataformes 

ForçaForçaForçaForça::::  han estat les plataformes més 
usades per la majoria del professorat per 
dur a terme les classes telemàtiques.  

4.2 Potenciar el correu 4.2 Potenciar el correu 4.2 Potenciar el correu 4.2 Potenciar el correu 

electrònic del centre com a electrònic del centre com a electrònic del centre com a electrònic del centre com a 

mitjà de comunicació amb mitjà de comunicació amb mitjà de comunicació amb mitjà de comunicació amb 

les famíliesles famíliesles famíliesles famílies 

Ús del correu 
Poc:Poc:Poc:Poc:   la majoria de les famílies continuen 
preferint el correu personal en lloc del 
correu del centre per a les comunicacions. 

4.3 Mantenir la presència a 4.3 Mantenir la presència a 4.3 Mantenir la presència a 4.3 Mantenir la presència a 

les xarxes com a les xarxes com a les xarxes com a les xarxes com a mitjà de mitjà de mitjà de mitjà de 

difusió de les activitatsdifusió de les activitatsdifusió de les activitatsdifusió de les activitats 

Nombre de post 

Nombre se seguidors 

MoltMoltMoltMolt::::   El nombre de post a les diferents 
xarxes s’ha mantingut respecte al curs 
anterior (en el qual havia experimentat un 
gran increment). 
La mitjana de seguidors a les diferents 
xarxes ha augmentat un 40% respecte a 
l’inici de curs. 

4.4 Elaborar nous formularis 4.4 Elaborar nous formularis 4.4 Elaborar nous formularis 4.4 Elaborar nous formularis 

de preinscripció i matrícula de preinscripció i matrícula de preinscripció i matrícula de preinscripció i matrícula 

a través del weba través del weba través del weba través del web 

Elaboració dels 
formularis AssolitAssolitAssolitAssolit 
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ValValValValoració:  oració:  oració:  oració:  Tot i que en alguns casos s’han usat altres aplicacions (com Zoom, etc.), la majoria 

del professorat ha usat Google Meet i Classroom (a través del correu corporatiu del centre) per 

dur a terme les classes telemàtiques. Es tracta d’entorns en els quals l’alumnat està habituat i, 

tot i les dificultats i mancances, s’han mostrat molt útils en els moments de suspensió de 

l’activitat presencial.  

També ha estat el mitjà a través del qual s’han dut a terme les reunions del claustre de 

professorat. 

 

La presència a les xarxes socials s’ha mantingut en un índex similar al del curs passat (en el qual 

va experimentar un gran increment sobretot en el període de confinament). El nombre de 

seguidors a les diferents xarxes ha seguit augmentant considerablement (un 40% de mitjana). 

    

Propostes de millora:    Propostes de millora:    Propostes de millora:    Propostes de millora:    Habituar als que encara no estan familiaritzats amb el correu 

corporatiu del centre, a través del qual poden accedir al Drive (on estan penjats els expedients de 

cada alumne), Meet, Classroom... 

 

 

 

 

 

 

PRPRPRPROSPECTIVA PER AL CURS 2021/2022 OSPECTIVA PER AL CURS 2021/2022 OSPECTIVA PER AL CURS 2021/2022 OSPECTIVA PER AL CURS 2021/2022  

 

 

A partir de la valoració del resultat dels objectius feta a l’apartat anterior, podem extreure les 

següents conclusions a tenir en compte de cara al proper curs: 

 

· Fer una exhaustiva avaluació inicial per determinar quins continguts convé reforçar. 

· Augmentar el nombre d’actuacions, ja siguin amb públic o sense. 

· Reunió telemàtica a inici de curs amb les famílies i aprofitar també les tutories per familiaritzar 

tothom en l’ús del correu corporatiu. 

 

De totes formes, el proper curs seguirà marcat essencialment per l’aplicació del Pla d’actuació en 

el marc de la pandèmia per COVID-19.  
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ANNEXOSANNEXOSANNEXOSANNEXOS 

 
 

 

ALUMNATALUMNATALUMNATALUMNAT 

 

 

El curs 2020/2021 es va iniciar, el 14 de setembre, amb 106 alumnes (degut a la incertesa 

situació pandèmica, xifra molt inferior als cursos anteriors, que estava situada la voltant dels 130 

alumnes).   

D’aquests 106 alumnes que van iniciar el curs, 100 eren alumnes antics i només 6 nous inscrits. 

Aquí bàsicament és on es trobava la diferència del volum total d’alumnat respecte als cursos 

anteriors, ja que habitualment la xifra de nous inscrits rondava els 30 alumnes. 

 

En el moment de la finalització del curs, el centre comptava amb 101 alumnes.  

Tot i la dificultat del curs (amb períodes de classes telemàtiques, alumnat confinat, 

reestructuració de grups i horaris, etc.) l’alumnat ha tingut una continuïtat superior a la d’altres 

cursos i el percentatge d’abandonament ha estat inferior. 

Dels 101 alumnes que finalitzen el curs, un total de 93 (92%) fan efectiva la matrícula per al 

proper curs (xifra també superior a cursos anteriors, que estava en el 85%).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C/ Enric d’Ossó, 16A  (Casa de la Música) 
43500 Tortosa    
Tel. 687 136 763     
e-mail:  emm.tortosa@tortosa.cat                                   

   
 MEMÒRIA ANUAL CURS 2020-2021 
 
 

10 

 

 

ALTES I BAIXES ALTES I BAIXES ALTES I BAIXES ALTES I BAIXES  

    

    ALTESALTESALTESALTES BAIXESBAIXESBAIXESBAIXES 

Sensibilització / IniciacióSensibilització / IniciacióSensibilització / IniciacióSensibilització / Iniciació  3 alumnes Iniciació 

Formació BàsicaFormació BàsicaFormació BàsicaFormació Bàsica 1 alumna Guitarra + Lleng. 

 

1 alumne  Guitarra + Lleng. 

1 alumne  Clarinet + Lleng. 

1 alumne  Saxofon + Lleng. 

1 alumne  Flauta + Lleng. 

Formació AvançadaFormació AvançadaFormació AvançadaFormació Avançada     
1 alumne Clarinet 

Formació d’adultsFormació d’adultsFormació d’adultsFormació d’adults 3 alumnes Piano + Lleng. 

1 alumne Clarinet + Lleng. 

1 alumne Trombó 

1 alumne Saxofon 

1 alumne Piano + Lleng. 

1 alumne Guitarra + Lleng. 

2 alumnes Piano  

 

 

 

 

ALUMNATALUMNATALUMNATALUMNAT    PER ETAPES FORPER ETAPES FORPER ETAPES FORPER ETAPES FORMATIVESMATIVESMATIVESMATIVES 

(comparativa Inici(comparativa Inici(comparativa Inici(comparativa Inici----Final de curs)Final de curs)Final de curs)Final de curs) 

     

ETAPESETAPESETAPESETAPES INICI DE CURSINICI DE CURSINICI DE CURSINICI DE CURS FINAL DE CURSFINAL DE CURSFINAL DE CURSFINAL DE CURS DIFERENCIALDIFERENCIALDIFERENCIALDIFERENCIAL 

Sensibilització i iniciacióSensibilització i iniciacióSensibilització i iniciacióSensibilització i iniciació   28 alumnes    25   - 3 

Formació BàsicaFormació BàsicaFormació BàsicaFormació Bàsica 45 alumnes    42 - 3 

Formació AFormació AFormació AFormació Avançadavançadavançadavançada      14 alumnes     13 - 1 

FormacFormacFormacFormació d’adultsió d’adultsió d’adultsió d’adults 18 alumnes    20 + 2 

Necessitats educatives especialsNecessitats educatives especialsNecessitats educatives especialsNecessitats educatives especials                 1 alumna     1  = 

TOTALTOTALTOTALTOTAL 106 ALUMNES       106 ALUMNES       106 ALUMNES       106 ALUMNES       101101101101                                 ----    5555                                                     
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ALUMNAT PER INSTRUMENTSALUMNAT PER INSTRUMENTSALUMNAT PER INSTRUMENTSALUMNAT PER INSTRUMENTS 

(comparativa Inici(comparativa Inici(comparativa Inici(comparativa Inici----Final de curs)Final de curs)Final de curs)Final de curs) 

     

    

INSTRUMENTINSTRUMENTINSTRUMENTINSTRUMENT INICI DE CURSINICI DE CURSINICI DE CURSINICI DE CURS FINAL DE CURSFINAL DE CURSFINAL DE CURSFINAL DE CURS DIFEDIFEDIFEDIFERENCIALRENCIALRENCIALRENCIAL 

BombarBombarBombarBombardídídídí   0 alumnes    0   = 

ClarinetClarinetClarinetClarinet 12 alumnes    11 - 1 

Flauta:Flauta:Flauta:Flauta:   9 alumnes     8 - 1 

GuitarraGuitarraGuitarraGuitarra 12 alumnes    11 - 1 

OboèOboèOboèOboè          1 alumne 1    = 

PercussióPercussióPercussióPercussió      7 alumnes     7 = 

PianoPianoPianoPiano 17 alumnes 17 = 

SaxòfonSaxòfonSaxòfonSaxòfon 11 alumnes 11 = 

TrombóTrombóTrombóTrombó   5 alumnes 6 + 1 

TrompaTrompaTrompaTrompa   0 alumnes    0 = 

TrompetaTrompetaTrompetaTrompeta 3 alumnes    3 = 

TubaTubaTubaTuba          0 alumnes 0    = 

TOTALTOTALTOTALTOTAL 77 ALUMNES       77 ALUMNES       77 ALUMNES       77 ALUMNES       75757575                                 ----2             2             2             2              
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ACTIVITATSACTIVITATSACTIVITATSACTIVITATS 

 

Aquest curs, davant la incertesa provocada per la situació de pandèmica per Covid-19, no s’havia 

aprovat al PAC una programació d’activitats. 

Les poques activitats (en relació al que seria un curs normal) que s’han dut a terme, s’han anat 

programant en funció de la situació sanitària de cada moment i seguint les restriccions al 

respecte. 

Així, les actuacions del 1r i 2n trimestre s’han fet de manera telemàtica i tan sols les de final de 

curs s’han pogut fer amb la presència de públic. 
 
 

 

DATADATADATADATA ACTIVITATACTIVITATACTIVITATACTIVITAT DESCRIPCIÓDESCRIPCIÓDESCRIPCIÓDESCRIPCIÓ 

23/12/2020 
DIFUSIÓ DEL VÍDEO “ELS 
HOMES DE NEU”  

Gravació de la nadala “Els homes de neu”, feta a les 
diferents aules de l’escola durant el mes de desembre, 
i posterior muntatge i difusió del vídeo. 
Participants: tot l’alumnat (excepte Adults) 

31/12/2020 
DIFUSIÓ DEL VÍDEO “ÀNGELS 
ROCK”  

Gravació de la nadala “Àngels Rock”, feta a l’escola 
durant el mes de desembre, i posterior muntatge i 
difusió del vídeo. 
Participants: alumnat de Percussió 

22/03/2021 
AUDICIÓ DE PERCUSSIÓ –  
SETMANA D’AUDICIONS 

Realitzada a la Sala d'Audicions Casa de la Música 
sense públic.  
Gravada en vídeo i enviada posteriorment a les famílies. 

23/03/2021 
AUDICIÓ DE GUITARRA I 
SAXOFON – SETMANA 
D’AUDICIONS 

Realitzada a la Sala d'Audicions Casa de la Música 
sense públic.  
Gravada en vídeo i enviada posteriorment a les famílies. 

24/03/2021 
AUDICIÓ DE TROMBÓ I 
SAXOFON – SETMANA 
D’AUDICIONS 

Realitzada a la Sala d'Audicions Casa de la Música 
sense públic.  
Gravada en vídeo i enviada posteriorment a les famílies. 

25/03/2021 
AUDICIÓ DE CLARINET I PIANO 
– SETMANA D’AUDICIONS 

Realitzada a la Sala d'Audicions Casa de la Música 
sense públic.  
Gravada en vídeo i enviada posteriorment a les famílies. 
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26/03/2021 
AUDICIÓ DE FLAUTA –  
SETMANA D’AUDICIONS 

Realitzada a la Sala d'Audicions Casa de la Música 
sense públic.  
Gravada en vídeo i enviada posteriorment a les famílies. 

27/03/2021 
AUDICIÓ D’OBOÈ –  
SETMANA D’AUDICIONS 

Realitzada a la Sala d'Audicions Casa de la Música 
sense públic.  
Gravada en vídeo i enviada posteriorment a les famílies. 

12/06/2021 FESTIVAL SIMFÒNIC (1a part) 

Realitzada a la plaça davant la Casa de la Música amb  
públic (amb aforament limitat i reserva prèvia).  
Participants: Alumnat de Formació Bàsica 1 i alumnat 
de Guitarra. 

12/06/2021 FESTIVAL SIMFÒNIC (2a part) 

Realitzada a la plaça davant la Casa de la Música amb  
públic (amb aforament limitat i reserva prèvia).  
Participants: Alumnat de Sensibilització i Iniciació 1, i 
alumnat de Flauta, Clarinet i Oboè (acompanyats per 
alumnat de Piano i Percussió). 

21/06/2021 DIA DE LA MÚSICA 

Realitzada a la plaça davant la Casa de la Música amb  
públic (amb aforament limitat i reserva prèvia).  
Participants: Alumnat d’Iniciació 2 i Curs Pont, i 
alumnat de Vent metall i Saxofon (acompanyats per 
alumnat de Piano i Percussió). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C/ Enric d’Ossó, 16A  (Casa de la Música) 
43500 Tortosa    
Tel. 687 136 763     
e-mail:  emm.tortosa@tortosa.cat                                   

   
 MEMÒRIA ANUAL CURS 2020-2021 
 
 

14 

 

 

    

RESOLUCIÓ D’APRESOLUCIÓ D’APRESOLUCIÓ D’APRESOLUCIÓ D’APROVACIÓ DE LA MEMÒRIAROVACIÓ DE LA MEMÒRIAROVACIÓ DE LA MEMÒRIAROVACIÓ DE LA MEMÒRIA 

    

    

    

RESOLUCIÓ DEL DIRRESOLUCIÓ DEL DIRRESOLUCIÓ DEL DIRRESOLUCIÓ DEL DIRECTOR DE L’ESCOECTOR DE L’ESCOECTOR DE L’ESCOECTOR DE L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE TORTOSA “Joan Lamote de LA MUNICIPAL DE MÚSICA DE TORTOSA “Joan Lamote de LA MUNICIPAL DE MÚSICA DE TORTOSA “Joan Lamote de LA MUNICIPAL DE MÚSICA DE TORTOSA “Joan Lamote de 

Grignon”, PER LA QUAL S’APROVA LA MEMÒRIA ANUAL DEL CENTRE.Grignon”, PER LA QUAL S’APROVA LA MEMÒRIA ANUAL DEL CENTRE.Grignon”, PER LA QUAL S’APROVA LA MEMÒRIA ANUAL DEL CENTRE.Grignon”, PER LA QUAL S’APROVA LA MEMÒRIA ANUAL DEL CENTRE. 

    

Com a director de l’Escola Municipal de Música de Tortosa, i en aplicació de les competències 

que estableix l'article 132 de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, modificada per 

la Llei Orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa, d'acord amb 

la Resolució per la qual s'aproven els documents per a l'organització i la gestió dels centres per al 

curs 2019-2020, i d'acord amb el suport dels membres del consell escolar,   

RESOLC:  

1. Aprovar la Memòria Anual de Centre, adjunta a aquesta resolució, per al període 2020-2021.  

2. Donar-la a conèixer a tota la comunitat educativa i ficar-la a disposició de l'Administració 

educativa.  

 

 

El director: 

 

 

 

 

 

 

Juanjo Grau Castells 

Tortosa, 7 de juliol de 2021 

 

 

 


