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1. OBJECTIUS GENERALS 
A partir de tot allò que s’ha exposat en la memòria del curs anterior i tenint present totes les opinions recollides, hem detectat alguns aspectes de l’escola que es 
poden millorar. De tots ells n’hi ha que suposen un esforç important, mentre que n’hi ha d’altres que o bé ja s’ha posat en funcionament algun mecanisme de millora 
i per tant cal continuar-lo, o bé cal dedicar-hi una acció petita, que creiem que no és rellevant com per incloure-la a la proposta d’objectius a millorar de cara al curs 
2021-22, sense que això signifiqui que no es tindrà en compte. 
 
Objectiu PEC 3.1 Disposar d’una oferta de qualitat adreçada a la ciutadania de totes les edats, sectors socials i interessos. 

3.1.1 Revisar projecte Educatiu per actualitzar-lo d’acord amb la realitat de l’escola. 
Accions Temporalització Responsables 

Programar reunions d’equip directiu per revisar el Projecte Educatiu de Centre. 1r trimestre Mercè Tarragó 
Programar comissions de professorat per debatre en relació a aquestes actualitzacions. 2n trimestre Mercè Tarragó 
Programar-ne l’aprovació en una reunió del Consell Escolar de Centre. Juny 2022 Mercè Tarragó 
3.1.2 Adaptar el pla de reobertura d’acord amb les mesures covid vigents a cada moment. 
Accions Temporalització Responsables 

Veure el protocol covid vigent per a cada moment i actualitzar el Pla d’obertura (inclòs dins del Pla anual 
de centre). 

Tot el curs Carles Ferrer i Mercè 
Tarragó 

 

Objectiu PEC 3.2 Contribuir al desenvolupament de l’autonomia personal i d’una identitat plena i harmoniosa potenciant les habilitats, la creativitat, els valors i les 
actituds. 

3.2.1 Seguir consolidant la metodologia de música i teatre integrades. 
Accions Temporalització Responsables 

Incloure dins de la coordinació programada, el seguiment i valoració de l’evolució de les assignatures per 
a alumnat a partir de 8 anys 

Tot el curs Marta Casas 

Buscar oportunitats per tal que el professorat de l’escola pugui “contagiar-se” de la disciplina en la que no 
és especialista. En petites accions formatives a les sessions de coordinació planificada. 

Tot el curs Mercè Tarragó i Marta 
Casas 

3.2.2 Potenciar la col·laboració entre alumnat de les dues disciplines: música i teatre. 
Accions Temporalització Responsables 

Fer una planificació de diferents fórmules de col·laboració que impliqui alumnat de les dues disciplines, 
que no estigui necessàriament matriculat a assignatures que ja integrin música i teatre. 

Programació a inici de 
curs. 
Actuacions: tot el curs. 

Marta Casas 
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3.2.3 Seguir vetllant per tal que l’alumnat i les famílies respectin l’assistència a classe per sobre del 80% i entenguin el valor que això suposa. 
Accions Temporalització Responsables 

Un cop al trimestre, fer buidatge dels registres d’assistència i enviar avisos a les famílies d’aquells 
alumnes que estiguin causant més baixes de les esperades i per motius no justificats. 

A final de cada trimestre Jordi López 

Objectiu PEC 3.3 Promoure la cohesió entre tots els sectors socials i culturals del municipi mitjançant la participació d’aquests a les activitats del centre. 

3.3.1 Continuar potenciant la presència d’alumnat del projecte Xarxa a l’escola. 
Accions Temporalització Responsables 

Coordinar juntament amb la persona referent de Serveis Socials, les accions a prendre en cada moment, 
per tal de poder fer totes les deteccions i contactes amb les famílies a temps per arribar abans del període 
de preinscripció d’alumnat nou.  

1r trimestre Marta Casas 

3.3.2 Proporcionar a les persones amb discapacitat un espai on poder fer teatre. 
Accions Temporalització Responsables 

Reservar dins dels grups de teatre ordinaris una plaça per a persones amb discapacitat. Aquest grup 
tindria, a més un voluntari de suport per atendre a la persona amb discapacitat. 

Inici de curs Marta Casas 

Contactar amb altres col·lectius de famílies de persones amb discapacitat per aconseguir noves persones 
interessades en l’activitat i poder programar un nou grup específic, de cara a l’Oferta Formativa per al 
curs 2022.23 

2n trimestre Marta Casas 

3.3.3 Buscar noves formes d’arribar a sectors de la població de perfil vulnerable. 
Accions Temporalització Responsables 

Contactar amb altres escoles de música i dansa que tinguin projectes similars que estiguin funcionant 
amb èxit, per tal de poder extreure idees i procediments que puguin posar-se en pràctica a St. Celoni. 

1r trimestre Mercè Tarragó 

Projectar alguna acció al carrer, basada en l’experiència i consells obtinguts d’altres centres. 2n trimestre Mercè Tarragó 
Estudiar possibilitats per incloure alumnat d’aquest sector de la població, dins de les assignatures de 
l’oferta formativa de l’escola. Valorant especialment la part econòmica. 

2n trimestre Mercè Tarragó 

Objectiu PEC 3.4 Vetllar perquè la metodologia de treball respongui a l’aprenentatge significatiu, cooperatiu i funcional. 

3.4.1 Afavorir que certes eines tecnològiques adoptades durant la pandèmia, es puguin seguir utilitzant per millorar en l’autonomia de l’alumnat. 
Accions Temporalització Responsables 

Dedicar dins de la coordinació planificada, espais per a l’intercanvi de coneixements sobre aquestes eines 
i potenciar que tot el professorat utilitzi les mateixes, per tal d’afavorir que l’alumnat ho pugui utilitzar en 
les diferents etapes dels estudis musicals. 

Tot el curs Mercè Tarragó 
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3.4.2 Seguir debatent entre el professorat de música la importància de treballar el llenguatge musical a totes les assignatures. 
Accions Temporalització Responsables 

Dedicar dins de la coordinació planificada, espais per a compartir dinàmiques i metodologies que tinguin 
per objectiu el treball del llenguatge musical dins de les assignatures que no siguin pròpiament de 
llenguatge. 

Tot el curs Mercè Tarragó 

Objectiu PEC 3.5 Participar activament de la vida social i cultural dins i fora del municipi com a eina per desenvolupar l’aprenentatge i dotar-lo de sentit. 

3.5.1 Reactivar la dinamització dels diferents grups de l’escola, adaptats a les mesures covid vigents per a cada moment. 
Accions Temporalització Responsables 

Planificar des d’inici de curs una graella d’actuacions, que sigui factible amb l’actual estat de pandèmia, 
preveient aforaments reduïts que permetin garantir la distància de seguretat. 

Planificació: Inici de curs 
Actuacions: tot el curs 

Carles Ferrer 

Objectiu PEC 3.6 Promoure una organització flexible i eficaç amb capacitat d’adaptació al canvi. 

3.6.1 Vetllar per millorar l’endreça general a l’escola, tant a nivell d’espais i material, com a nivell d’arxius digitals. 
Accions Temporalització Responsables 

Demanar a tot el professorat de l’escola que revisi aules, material, armaris, cartelleres, partitures velles... 
per fer una llençada de tot allò que no s’utilitzi, deixant espais nets per al material actiu. 

1r trimestre M.del Puig Ferrer 

Dedicar una estona dins de la coordinació planificada de final de curs, per tal que tot el professorat buidi 
les aules de material innecessari, abans de l’estiu. 

Juny 2022 Mercè Tarragó 

Revisar arxius antics dels ordinadors per eliminar tot allò que no sigui necessari. Tot el curs Tot l’equip directiu 
3.6.2 Consolidar la reorganització dels càrrecs i tasques de l’equip directiu i personal d’administració i consergeria. 
Accions Temporalització Responsables 

Revisar i actualitzar el document de repartiment de tasques de l’Equip Directiu, dins de les reunions 
ordinàries programades. 

Tot el curs Mercè Tarragó 

3.6.3 Consolidar les eines tecnològiques per afavorir el procés de preinscripció i matrícula. 
Accions Temporalització Responsables 

Consultar amb altres centres els procediments per poder-los comparar amb el nostre i buscar maneres 
que resulti més àgil de cara a les famílies. 

2n trimestre M.del Puig Ferrer 

3.6.4 Activar el compte d’Instagram de l’escola. 
Accions Temporalització Responsables 

Coordinar amb l’àrea de comunicació de l’ajuntament l’activació d’aquest compte, ja existent, però en 
desús. 

1r trimestre Núria Molins 
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2. ASPECTES ORGANITZATIUS I DE FUNCIONAMENT 

2.1. ÒRGANS DE DIRECCIÓ DEL CENTRE MUNICIPAL D’EXPRESSIÓ 
 
 
Consell Escolar de Centre 
 
El consell està format per: 

 
Mercè Tarragó Caballé, directora de l'escola de música i teatre i presidenta del consell 
Jordi Clopés, regidor de Cultura 
Jordi López Roig, vocal de l'equip directiu de l'escola de música i secretari del consell 
Aaron Pérez López, representant sector professorat 
Anna Capacés Giné, representant sector professorat 
Carles Ferrer, representant sector professorat 
Lluís Bueno, representant sector alumnat 
Roser Escric, representant sector pares i mares 
Esther Fernandez, representant sector pares i mares  
Mercè Valldosera, representant sector PAS 
 

El Consell Escolar de Centre es reunirà en sessió ordinària al començament i final de cada curs 
i en sessió extraordinària sempre que sigui necessari. 

Equip directiu 

Format pels següents membres: 
Mercè Tarragó Caballé, directora 
Carles Ferrer Panareda, cap d’estudis música 
Marta Casas Ayats, cap d’estudis teatre 
M.del Puig Ferrer Panareda, vocal 
Jordi López Roig, vocal 
Núria Molins, vocal 

Aquests es reuniran tots els dimarts lectius del curs escolar. 
 
Claustre professorat 
 
Reunions ordinàries:  
- Claustre a principi i final de curs. 
- En les comissions mensuals, per equips de treball. 
Cada professor assisteix a una d'aquestes comissions, en funció de quin és el seu dia de 
treball. 

E.T./dill o dt Dimarts/dijous Dimarts Dijous 
de... Meet, de 9 a 10h Mediateca, de 16 a 17h Meet, de 13 a 14h 
Marta Mercè Jordi Núria 

Maria Matias Joana Roger 

Anna C Cèlia Aarón AnnaF 

Carles M.del Puig Miquel Go 
Anna C* Miquel Ga. 

Mireia Marta* 
Maria* 
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Veure calendari previsió de coordinació interna a la pàg.11 

Personal d’administració i serveis 
 
Mercè Valldosera Ruiz, administrativa. 
Glòria Renau Fradera, administrativa suplent. 
Bernat Fugaroles Ferrer, conserge i auxiliar administratiu. 

 Manel Prado García, conserge de nit 
 

2.2. EQUIP DOCENT 
 

NOM I 
COGNOMS 

TÍTOL ACADÈMIC 

Escola 
ASSIGNATURES 
AL SEU CÀRREC 

 Grau 
Pla 

d’Estudis 
Any 

Especialitat 

Maria  
Calvet  
Vinyets 

Superior  Art Dramàtic EM+ET Col·lectives: 
Bambolines 
Cametes 
Taller 
Petits Artistes 

Anna 
Capacés  
Giné 

En curs 
Postgrau 

 Projectes 
pedagògics i 
escènics 

EM+ET Col·lectives: 
Attrezzo 
Focus 

Marta  
Casas 
Ayats 

Postgrau  Teatre i 
educació 

EM+ET Col·lectives: 
Escènica 
Platea 
Cor escènic 
Petits Artistes 

Carles 
Ferrer 
Panareda 

Habilitat 2006 Violoncel EM Instrument: 
Violoncel 
Roda d’instruments 

Col·lectives: 
Il·lusionistes 
Combo Blue 
Combo Yellow 
Lleng. i tecnologia 

Maria del 
Puig 
Ferrer 
Panareda 

Superior 1966 Solfeig EM Instrument: 
Flauta travessera 
Roda d’instruments 

Anna M. 
Fortuny 
Pereda 

Mitjà 1966 Piano EM+ET Instrument: 
Piano 

Col·lectives: 
Petits Artistes 

Miquel  
Garriga 
Coll 

Altres 
 
 

--- Bateria EM Instrument: 
Percussió 
Roda d’instruments 

Col·lectives:  
Batucada 
Taller 
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Miquel 
González 
Boguña  

Superior LOGSE Contrabaix 
jazz 

EM Instrument: 
Contrabaix 
Baix elèctric 

Col·lectives: 
Combo Lab 
Lleng. i tecnologia 

Matias 
Inzunza 
Osorio 

Superior Univ. Chile Guitarra EM Instrument: 
Guitarra 
Guitarra elèctrica 

Col·lectives: 
Cordes 

Jordi 
López 
Roig 

Superior 1966 Piano EM Instrument: 
Piano 
Roda d’instruments 

Col·lectives: 
Combo Black 
Combo White 
Lleng.i tecnologia 

Professor repertorista 
Núria  
Molins 
Macau 

Superior LOGSE Direcció 
coral 

EM+ET Col·lectives: 
Petits Artistes 
Cor Escènic 
Cromàtica 

Aaron 
Pérez 
López 

En curs LOGSE Saxòfon EM Instrument: 
Saxo 

Col·lectives: 
Ensemble 
Big Band 

Cèlia 
Rufes 
Vidal 

Superior LOGSE Viola  EM+ET Instrument: 
Violí 
Viola 

Col·lectives: 
Taller 

Roger 
Tàpias 
 

Superior 1966 Guitarra EM Instrument: 
Guitarra 
Guitarra elèctrica 

Col·lectives: 
Trencanous 

Mercè 
Tarragó 
Caballé 

Mitjà 1966 Clarinet EM Instrument: 
Clarinet 
Roda d’instruments 

Col·lectives: 
Petits Artistes 
Gralles 

Mireia 
Vila 
Cejudo 

Superior LOGSE Violí EM Instrument: 
Violí 
Viola 

Col·lectives: 
Combo Experience 
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Joana  
Voisin 
Crusat 

Mitjà LOGSE Trombó EM Instrument: 
Trompeta  
Trombó 
Roda d’instruments 

Col·lectives: 
Vent 
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2.3. TUTORIES 
 

Tot l’alumnat té un tutor assignat dins de l’escola. 
En el cas de teatre, es tracta del professor del seu grup. 
En el cas de música es tracta del professor d’instrument. 
En el cas de l’alumnat de música que no fa instrument, es tracta del professor del seu grup. 
En el cas de l’alumnat de 3 a 7 anys les tutores es reparteixen de la següent manera: 

Sensorial 3 A i B: Núria Molins 
 

En els programes Sensorial i Inicial, a partir de 4 anys, es canviarà de tutora cada 
quadrimestre: 
 

1r quadrimestre 2n quadrimestre 
Sensorial 4/5 A Anna Fortuny Marta Casas 
Sensorial 4/5 B Marta Casas Anna Fortuny 
Sensorial 4/5 C Anna Fortuny Maria Calvet 
Sensorial 4/5 D Maria Calvet Anna Fortuny 
Inicial A Mercè Tarragó Marta Casas 
Inicial B Marta Casas Mercè Tarragó 
Inicial C Maria Calvet Mercè Tarragó 
Inicial D Mercè Tarragó Anna Fortuny 
Inicial E Anna Fortuny Maria Calvet 

 

2.4. CALENDARIS DE COORDINACIÓ INTERNA 
Claustres:  Setembre: dimarts 7 de setembre de 2021 

Juny: dimarts 28 de juny de 2022 
 
Comissions:  sessions de 60 minuts, mensualment: Dimarts de 9 a 10h 
       Dimarts de 16 a 17h 

Dijous de 13.00 a 14.00h 
Sessions d’avaluació: 
Desembre: en horari de comissió: Dimarts i dijous 14 i 16 de desembre de 2021 
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2.5. HORARI GENERAL DE LES ACTIVITATS DEL CENTRE 
 
Horari d’obertura del Centre Municipal d’Expressió: 
 
Per motius seguretat relacionades amb la pandèmia del Covid19, iniciem el curs amb un horari 
d'obertura, de dilluns a divendres, de les 10h i un horari de tancament que varia diàriament en 
funció de l'hora que acaben les classes. De moment, i fins a nou avís, les entitats de la vila no 
assagen a les instal·lacions del CME. 
 
Tot l’alumnat del centre pot demanar una aula per a l’estudi, dins d’aquest horari. 
Aquest horari és amplificat quan hi ha activitats extraordinàries. 
 
Horari de docència de l’Escola de Música 
Dilluns de 16.30 a 22h 
Dimarts de 16.15 a 22.15h 
Dimecres de 11.50 a 22h 
Dijous de 16.00 a 21.45h 
Divendres de 16.15 a 21.00h 
 
Horari d’administració i atenció al públic 
Matins de dilluns a divendres de 10 a 13h. 
Tardes de dilluns a dijous de 17 a 20h. 
 
Horari Equip Directiu 
Dilluns, dimecres i divendres de 9 a 12h. 
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2.6. REGULACIÓ INTERNA SUBSTITUCIÓ DEL PROFESSORAT 
ABSÈNCIA NO PREVISTA  
 
En una baixa imprevista, amb una durada màxima de 15 dies, l’alumnat afectat es recolocarà 
en grups d’altres professors. En cas de no haver-hi cap grup es buscarà un suplent. A aquest 
suplent se li descomptaran les hores docents que hagi fet de les hores de juliol (*1,5). 
Si aquesta baixa imprevista s’allarga més de 15 dies, a partir del dia 16, la cobrirà un suplent. 
Aquest suplent cobrarà les hores de preparació i docència dins la nòmina. 
En el cas que aquesta baixa afecti al professorat del programes Sensorial, Inicial o Roda, es 
cobrirà amb un suplent a partir del 8è dia. Aquest suplent cobrarà les hores de preparació i 
docència dins la nòmina. 
L’empresa cobrirà el sou fins al 100%, de tots els dies de la baixa. 
 
ABSÈNCIA PREVISTA 
 
Malaltia o personal: avís fins a 24h abans de la classe. 
Actuació amb una altra empresa, beca d’estudis, etc. 
Cal emplenar i entregar al responsable d’absències (Jordi López) el model de sol·licitud 
d’absències. 

a/ Amb 8 dies d’antelació  si ens canviem les classes. 
b/ Amb 15 dies d’antelació si ens ho fa un suplent. 

 
La confirmació d’aquesta sol·licitud serà efectiva quan el responsable de l'equip directiu, la 
retorni signada al sol·licitant. 
Preparació.  

a/  Cal deixar la feina preparada per als primers 15 dies laborables. 
b/  A partir del 16è dia laborable, la preparació va a càrrec del suplent. 

El mateix suplent/a retornarà la feina feta al calaixet de la persona absent. 
 
Sol·licitud d’absència fins a 15 dies. El professor que ha sol·licitat l’absència deixa de cobrar les 
hores de docència i la comissió (si aquells dies en fa). El professor que fa la suplència cobra 
només les hores de docència. 
 
Sol·licitud d’absència a partir del dia 16. El professor que ha sol·licitat l’absència (a partir del dia 
16) deixa de cobrar les hores de preparació, docència i la comissió (si aquells dies en fa). El 
professor que fa la suplència cobra les hores de preparació i docència. 
 
El preu/hora serà el mateix que el de dinamització. 
El suplent/a serà preferentment personal de l’escola. 
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3. OFERTA FORMATIVA 
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3.1. NOVETATS I JUSTIFICACIÓ DE CANVIS 
Música per a menuts: es comença el curs sense previsió de programar aquestes sessions per 
manca de jornades. 

Cor escènic: es divideix en dos grups, per edats 

Taller: es manté un taller de música i teatre i un altre on només es treballa música, per adaptar-
nos al volum de matrícula. 

4. DINAMITZACIÓ 
Ens trobem davant d’un curs incert. Caldrà anar valorant en cada moment quines possibilitats 
d’actuació tenim. 

Per això des d’inici de curs en plantegem una graella de dinamització humil, amb actuacions 
curtes que impliquin pocs grups simultàniament i on es pugui garantir un aforament de públic 
reduït. 

També ens plantegem portar tot allò que puguem al carrer, per afavorir espais oberts amb 
menys probabilitat de contagi. 

Veure graella amb la previsió per als dos primers trimestres de curs a la pàg.16 

Pel que fa a l’alumnat d’instrument: 

Es preveu fer audicions d’aula en format telemàtic. Això pot ser enregistrant vídeos que 
s’enviaran a les famílies, o bé fent videotrucada en directe per actuar dins de l’aula amb el 
públic a casa. 

També es preveu poder fer algunes actuacions presencialment, garantint un aforament reduït. 

Veure graella de previsió d’audicions d’instrument a la pàgina 17. 
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Graella planificació de dinamització amb els grups de música i teatre: 
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Graella de previsió d’actuacions amb instrument: 

 


