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DADES DEL CENTRE 

 

ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE TORTOSA “Joan Lamote de Grignon” 

Adreça:     C/ Enric d’Ossó, 16 A  (Casa de la Música) 

Telèfon:      687 136 763 

Web:      www.escolamunicipaldemusicadetortosa.cat  

e-mail:      secretaria@emmt.cat 

Codi de centre:   43010244 
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PRESENTACIÓ 

 

 

FINALITAT 

 

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

aspectes organitzatius del curs 2021/2022 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 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. 

 

 

INCIDÈNCIES 

 

Tot i que la situació provocada per la pandèmia de covid-19 ha continuat estant present al llarg 

del curs i bona part de l’alumnat ha patit períodes de confinament, les classes s’han pogut dur a 

terme amb normalitat al llarg de tot el curs de manera presencial, a diferència del curs anterior.  

Les incidències, a part d’aquests casos comentats, s’han limitat a les baixes puntuals de part del 

professorat també per covid-19. 

 

 

DATA PRESENTACIÓ 

 

Data de presentació al Claustre:  04/ 07 /2022 
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VALORACIÓ DELS OBJECTIUS ANUALS  

 

 
Objectiu 1:  Adaptar el centre a les mesures per fer front a la pandèmia de Covid-19. 

 
Accions Indicadors Assoliment de l’indicador 

1.1  Redactar el Pla d’actuació Pla d’actuació Assolit 

1.2 Avaluació i adaptació 
costant del Pla 

Modificacions del 
Pla d’actuació 

Força:   s’han fet les pertinents 
actualitzacions del Pla en funció de la 
normativa. 

 
Valoració:  El Pla d’obertura i actuació per al curs 21/22 en el marc de la pandèmia per Covid-

19 va estar redactat puntualment a 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 en funció de les resolucions dictades en cada 

moment. Els principals canvis van ser respecte a les quarantenes (que al mes de gener es van 

limitar a les activitats d’alt risc –com és el cas dels instruments de vent- i persones no 

immunitzades) i sobretot la supressió de l’obligatorietat de l’ús de la mascareta.  

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

estat molt elevat.  

 

 

Objectiu 2:  Adaptar les programacions curriculars. 

 
Accions Indicadors Assoliment de l’indicador 

2.1 Realitzar avaluació inicial 
per determinar els continguts 
que convé reforçar 

Avaluacions 
inicials realitzades 

Assolit:  Tot el professorat va dur a 
terme aquestes avaluacions inicials. 

2.2 Redactar models de  
programacions adaptades al 
nou Decret 

Models de 
programacions 
elaborats 

En procés:  En el moment de redactar 
aquesta memòria justament s’ha iniciat 
l’elaboració de les programacions. 
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Valoració:  Donat que al llarg del curs anterior les classes presencials es van suspendre durant 

breus períodes de temps (passant a fer classes telemàtiques), que es van haver de reduir horaris 

en alguns casos (per la limitació de ràtios), que bona part de l’alumnat va patir un o més 

períodes de confinament, etc., les avaluacions inicials van servir per detectar algunes mancances 

en part dels continguts en bona part de l’alumnat. A partir d’aquesta detecció es va incidir en el 

treball d’aquests continguts (especialment en els considerats més bàsics en cada cas). 

Pel que fa a l’adaptació de les programacions al nou decret que regula les escoles de música, 

justament s’ha iniciat la redacció dels models en el moment de tancar aquesta memòria. Està 

previst que es continuïn elaborant durant el mes de juliol. 

 

Propostes de millora:   Adaptar totes les programacions del centre a partir dels models 

proposats i a la vegada adaptar a l’actualitat el PEC al llarg del proper curs. 

 

 

 

Objectiu 3:  Potenciar les actuacions de l’alumnat. 

 
Accions Indicadors Assoliment de l’indicador 

3.1  Potenciar les activitats de 
carrer 

Actuacions 
realitzades 

Força:  al llarg del curs s’han dut a terme 
un total de 8 actuacions de carrer.  

3.2 Reprendre i potenciar 
l’activitat del conjunt 
instrumental 

Actuacions 
realitzades 

Força:  el Conjunt ha realitzat un total de 3 
actuacions al llarg del curs. 

 
 
Valoració:  Donada la millora en la situació sanitària pel que fa a la Covid-19 i l’eliminació de 

restriccions s’han pogut dur a terme més actuacions que en els cursos anteriors. La majoria 

d’aquestes actuacions (8) han estat actuacions de carrer, fent únicament a l’interior de l’Escola 

les actuacions de la Setmana d’Audicions, el que va suposar el retorn de públic a l’interior de 

l’escola. 

Pel que fa al Conjunt Instrumental, a diferència dels cursos anteriors, ha pogut dur a terme la 

seva activitat de classes amb normalitat al llarg de tot el curs. Això li ha permès realitzar un total 

de 3 actuacions. 
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Propostes de millora:    Seguir incrementant el nombre d’actuacions donat l’element motivador 

que suposen per a l’alumnat amb la incorporació a la programació de nous concerts (com un 

concert inaugural a inici de curs) o recuperant-ne d’altres que s’havien deixat de fer els darrers 

cursos. 

 
 
 
Objectiu 4:  Potenciar els canals telemàtics de comunicació i difusió amb les famílies i 

l’alumnat. 

 
Accions Indicadors Assoliment de l’indicador 

4.1 Potenciar el correu 
electrònic del centre com a 
mitjà de comunicació amb 
les famílies 

 

 Poc:   la majoria de les famílies continuen 
optant pel seu correu personal en lloc del 
correu del centre per a rebre les 
comunicacions. 

4.2 Elaborar vídeos tutorials 
Nombre de vídeos 
realitzats 

Poc:   només es va realitzar un sol vídeo 
tutorial en tot el curs. 

4.3 Mantenir la presència a 
les xarxes com a mitjà de 
difusió de les activitats 

Nombre de post 

Nombre se seguidors 

Molt:   El nombre de post a les diferents 
xarxes s’ha mantingut similar respecte al 
curs anterior. 
La mitjana de seguidors a les diferents 
xarxes ha augmentat un 28% respecte a 
l’inici de curs. 

 

Valoració:  Pel que fa al correu, la majoria de les famílies continuen preferint el correu personal en lloc 

del correu del centre per a les comunicacions. És més, tot i que al drive del correu del centre és on es 

troben els informes avaluatius de l’alumnat algunes famílies, principalment dels cursos inicials, no hi ha 

accedit mai. 

Pel que fa a l’elaboració de vídeos tutorials només se’n va crear un a inici de curs (precisament per 

mostrar com accedir al compte de correu del centre). Estava previst elaborar vídeos explicatius de cada 

instrument de cara a l’alumnat d’Iniciació 2 abans de fer la tria de l’instrument però donat que la majoria 

d’aquest alumnat havia seguit amb normalitat la Roda d’instruments al llarg de tot el curs finalment es va 

desestimar aquesta opció. 

La presència a les xarxes socials s’ha mantingut en un índex similar als cursos anteriors. Pel que 

fa al nombre de seguidors a les diferents xarxes ha seguit augmentant considerablement (un 

28% de mitjana). 
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Propostes de millora:    Fer una reunió amb les famílies a inici de curs per explicar el 

funcionament del correu corporatiu del centre, a través del qual poden accedir al Drive (on estan 

penjats els expedients de cada alumne), Meet, Classroom, etc. i així habituar als que encara no 

estan familiaritzats amb ell. 

 

 

 

 

 

PROSPECTIVA PER AL CURS 2022/2023  

 

 

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: 

 

· Adaptar totes les programacions al nou decret que regula les escoles de música i adaptar el 

projecte educatiu a l’actualitat del centre. 

· Seguir incrementant les actuacions, incorporant nous concert a la programació anual i 

recuperant-ne d’altres. 

· Fer una reunió informativa a inici de curs amb les famílies i aprofitar també les tutories per 

familiaritzar tothom en l’ús del correu corporatiu. 
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ANNEXOS 

 

 

ALUMNAT 

 

El curs 2021/2022 es va iniciar, el 13 de setembre, amb 116 alumnes, un lleuger increment 

respecte al curs anterior (106 alumnes) però encara lluny de les xifres de matriculats dels cursos 

pre-pandèmia (que estava situada la voltant dels 130 alumnes).   

D’aquests 116 alumnes que van iniciar el curs, 92 eren alumnes antics i 24 nous inscrits (xifra 

aquesta darrera que s’apropava al que era un curs normal, a diferència del curs anterior en què 

nomes hi van haver 6 nous inscrits d’entrada) 

 

En el moment de la finalització del curs, el centre comptava amb 110 alumnes. Per tant, 

l’alumnat ha tingut una continuïtat superior a la d’altres cursos i el percentatge d’abandonament 

ha estat inferior. 

D’aquests 110 alumnes que han finalitzat el curs, un total de 103 (93’5%) han fet efectiva la 

matrícula per al proper curs (xifra que suposa un lleuger increment respecte al curs passat però 

molt superior a cursos anteriors, que estava al voltant del 85%).  
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ALTES I BAIXES  

 

 ALTES BAIXES 

Sensibilització / Iniciació  1 alumne Iniciació 

Formació Bàsica  1 alumne  Guitarra + Lleng. 

1 alumne  Clarinet + Lleng. 

1 alumne  Saxofon + Lleng. 

1 alumne  Trombó + Lleng. 

1 alumne  Percussió + Lleng. 

Formació d’adults 1 alumne Clarinet  

1 alumne Trombó 

1 alumne Bombardí 

1 alumne Clarinet 

1 alumne Saxofon 

2 alumnes Guitarra 

 

 

 

 

ALUMNAT PER ETAPES FORMATIVES 

(comparativa Inici-Final de curs) 

  

ETAPES INICI DE CURS FINAL DE CURS DIFERENCIAL 

Sensibilització i iniciació   30 alumnes  29   - 1 

Formació Bàsica 49 alumnes  44 - 5 

Formació Avançada      18 alumnes  18 = 

Formació d’adults 18 alumnes  18 = 

Necessitats educatives especials     1 alumna    1  = 

TOTAL 116 ALUMNES  110         - 6             
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ALUMNAT PER INSTRUMENTS 

(comparativa Inici-Final de curs) 

  

INSTRUMENT INICI DE CURS FINAL DE CURS DIFERENCIAL 

Bombardí   0 alumnes  1   + 1 

Clarinet 12 alumnes  10 - 2 

Flauta:   10 alumnes  10 = 

Guitarra 13 alumnes  12 - 1 

Oboè    1 alumne 1    = 

Percussió      7 alumnes  6 - 1 

Piano 20 alumnes 20 = 

Saxòfon 12 alumnes 10 - 2 

Trombó   4 alumnes 4 = 

Trompa   0 alumnes  1 + 1 

Trompeta 2 alumnes  2 = 

Tuba    0 alumnes 0    = 

TOTAL 81 ALUMNES  77 - 4             
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ACTIVITATS 

 

Com el curs passat, davant la incertesa provocada per la situació de pandèmica per Covid-19, 

enguany tampoc s’havia aprovat un calendari d’activitats a inici de curs. Les activitats es van 

anar programant i aprovant a mesura que avançava el curs en funció de la situació de la 

pandèmia. 

Tot i això, un dels objectius del curs era incrementar les actuacions de l’alumnat, en especial 

actuacions de carrer i a ser possible amb públic, cosa que finalment s’ha pogut anar fent amb 

certa normalitat al llarg del curs.  
 
 

 

DATA ACTIVITAT DESCRIPCIÓ 

20/12/2021 AUDICIÓ DE NADAL  

Realitzada a l’exterior de la Casa de la Música, amb  la 
presència de públic.  
Participants: Alumnat de Sensibilització, Iniciació 1, i 
Formació Bàsica 1 i 2 

21/12/2021 AUDICIÓ DE NADAL  

Realitzada a l’exterior de la Casa de la Música, amb  la 
presència de públic.  
Participants: Alumnat d Iniciació 2, grup de Guitarres i 
Conjunt Instrumental 

28/03/2022 
AUDICIÓ DE PERCUSSIÓ i 
TROMBÒ –  
SETMANA D’AUDICIONS 

Realitzada a la Sala d'Audicions Casa de la Música, 
amb  la presència de públic i l’alumnat de 
Sensibilització i Iniciació. 

29/03/2022 
AUDICIÓ DE CLARINET, 
TROMPETA, TROMPA i OBOÈ –  
SETMANA D’AUDICIONS 

Realitzada a la Sala d'Audicions Casa de la Música, 
amb  la presència de públic i l’alumnat de 
Sensibilització i Iniciació. 

30/03/2022 
AUDICIÓ DE PIANO i 
SAXÒFON–  
SETMANA D’AUDICIONS 

Realitzada a la Sala d'Audicions Casa de la Música, 
amb  la presència de públic i l’alumnat de 
Sensibilització i Iniciació. 

31/03/2022 
AUDICIÓ DE GUITARRA –  
SETMANA D’AUDICIONS 

Realitzada a la Sala d'Audicions Casa de la Música, 
amb  la presència de públic i l’alumnat de 
Sensibilització i Iniciació. 
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01/04/2022 
AUDICIÓ DE FLAUTA –  
SETMANA D’AUDICIONS 

Realitzada a la Sala d'Audicions Casa de la Música, 
amb  la presència de públic i l’alumnat de 
Sensibilització i Iniciació. 

07/05/2022 
ASSISTÈNCIA AL CONCERT 
FAMILIAR “LA BONA VIDA” 

Assistència a aquest concert al TAFP per part de 
l’alumnat de Sensibilització, Iniciació i F. Bàsica 1 

20/05/2022 
ACTUACIÓ A LA INAUGURACIÓ 
DE L’ESPAI UNESCO 

Actuació a l’acte d’inauguració de l’espai UNESCO per 
part dels professors de Trompeta i Clarinet. 

11/06/2022 FESTIVAL SIMFÒNIC  

Realitzada a l’exterior de la Casa de la Música, amb  la 
presència de públic.  
Participants: Alumnat d’ Iniciació 1,  Formació Bàsica 1 
i 2, Conjunt Instrumental, , i alumnat de Flauta, Clarinet 
i Oboè (acompanyats per alumnat de Piano i Percussió). 

17/06/2027 
PARTICIPACIÓ AL CONCERT 
MEMORIAL MESTRE MONCLÚS 

Actuació del Conjunt Instrumental al Concert Memorial 
Mestre Monclús, prèvia al concert de la Banda 
Municipal de Música. 
Lloc: plaça Mestre Monclús 

17/06/2027 

PARTICIPACIÓ A LA 1a 
TROBADA “TOCA’M” 
D’ESCOLES DE MÚSICA DE 
LES TTEE 

Participació de l’alumnat de Piano a la Trobada 
“Toca’m” 
Lloc: parc Teodor Gonzàlez 

21/06/2022 DIA DE LA MÚSICA 

Realitzada a l’exterior de la Casa de la Música, amb  la 
presència de públic.  
Participants: Alumnat de Sensibilització, Iniciació 2,  
Curs Pont, grup de Guitarres i grup de Saxos i Metall 
(acompanyats per alumnat de Piano i Percussió). 
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RESOLUCIÓ D’APROVACIÓ DE LA MEMÒRIA 

 

 

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

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 2021-2022.  

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, 4 de juliol de 2022 

 

 

 


